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Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7301.001.2020.DRKX 
Jednostka organizacyjna NFZ 

przeprowadzająca kontrolę 
Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ 

Numer postępowania 

kontrolnego 
DK.TWKX.7301.001.2020.DRKX 

Termin przeprowadzenia 

kontroli 
Data rozpoczęcia kontroli: 19.11.2020 r., data zakończenia kontroli: 28.01.2021 r. 

Podmiot kontrolowany: nazwa 

i adres 
Dr hab. n. med. Piotr Pierzyński, ul. Ks. Aleksandra Syczewskiego 1/1, 15-139 Białystok 

Temat kontroli, okres objęty 

kontrolą 

Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny.  

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. 

Informacja dotycząca ustaleń z 

kontroli 

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości zasadność i prawidłowość 

wystawiania recept na leki z zakresu grupy limitowej 69.1 hormony płciowe - gonadotropiny. Nieprawidłowości polegały na 

nieuzasadnionej ordynacji leku Puregeon w warunkach refundacji, wpisaniu na receptach nieprawidłowych danych a także na braku 

oznaczenia tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę. 

2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości prawidłowość 

dokumentowania wystawiania recept refundowanych i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 69.1 hormony 

płciowe – gonadotropiny. Nieprawidłowości polegały na naruszeniu zasad dokumentowania ordynacji lekarskiej oraz sposobu jej 

przetwarzania. 

Zalecenia pokontrolne  

i skutki finansowe / link 

Zalecenia pokontrolne: 

1. Ordynować leki wyłącznie w przypadkach uzasadnionych rzeczywistą potrzebą wypisania recepty w sposób celowy, stosując się do 

obowiązujących w tym zakresie wskazań refundacyjnych zawartych w Obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub 4 ustawy 

refundacyjnej. 

2. Zamieszczać na receptach wszystkie przewidziane przez przepisy prawa dane w zakresie określonym w przepisach regulujących 

problematykę wystawiania recept, uzupełniając zgodnie ze stanem faktycznym datę wystawienia recepty, numer PESEL pacjenta oraz 

zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne – kwalifikacje zawodowe osoby 

wystawiającej, zawierające tytuł zawodowy. 

3. Zapewnić zgodność indywidualnej dokumentacji medycznej z wymogami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 

kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania pod względem pełnego 

dokumentowania preskrypcji lekarskiej. 

 

Skutki finansowe kontroli: 

Nienależna refundacja: 2251,80 zł 

 

  


