
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

 

Jednostka 
organizacyjna  

NFZ 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Numer 
postępowania 
kontrolnego 

Termin 
przeprowadzenia 

kontroli 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

Temat kontroli, okres objęty 
kontrolą 
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Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7301.1.002.2021 

od 26 kwietnia 2021 r. 
do 29 czerwca 2021 r. 

Humieja & Pokojowy 
Lekarska Spółka Partnerska 

z siedzibą w Opatówku,  
ul. Św. Jana 4c,  

62-860 Opatówek, 
prowadząca działalność 

leczniczą w ramach zakładu 
leczniczego 

Humieja & Pokojowy 
Medical Center,  

z miejscami udzielania 
świadczeń:  

ul. 1000-lecia 10,  
62-874 Brzeziny;  
ul. Ogrodowa 6,  

62-865 Staw;  
ul. Ks. Augustyna 
Kordeckiego 2, 

62-862 Iwanowice; 
 ul. Św. Jana 4c,  

62-860 Opatówek 

Temat kontroli: Ordynacja 
opioidowych leków przeciwbólowych 
z grupy terapeutycznej ATC N02A 
pod względem zgodności ze 
wskazaniami refundacyjnymi oraz 
zasadności stosowanych dawek. 
Okres objęty kontrolą:    
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r. 

1. Zasadność i prawidłowość wystawiania 
recept refundowanych na leki z zakresu grupy 
limitowej 150.1, opioidowe leki 
przeciwbólowe – oksykodon – okres objęty 
kontrolą:  od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym 
wyżej obszarze oceniono negatywnie. 
2. Prawidłowość dokumentowania 
wystawiania recept refundowanych  
i dokumentowania ordynacji leków z zakresu 
grupy limitowej 150.1, opioidowe leki 
przeciwbólowe – oksykodon – okres objęty 
kontrolą: od 1 stycznia 2019 r.  do 31 grudnia 
2019 r. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym 
wyżej obszarze oceniono negatywnie. 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił 
następujące zalecenia: 
1. Ordynować leki refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
na podstawie rozpoznania jednostki chorobowej uprawniającej do otrzymania 
leku refundowanego zgodnie z obowiązującymi Obwieszczeniami Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych: 
a) ustalonego przez lekarza poz na podstawie prawidłowo udokumentowanego 
procesu leczniczego i diagnostycznego; 
b) ustalonego przez lekarza specjalistę na podstawie dołączonej dokumentacji 
medycznej zewnętrznej, 
c) w ilościach nie przekraczających indywidualnego zapotrzebowania pacjenta 
wynikającego z dawkowania ustalonego zgodnie z Charakterystyką Produktu 
Leczniczego i na okres terapii wynikający z dawkowania leku – termin realizacji 
zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco w toku realizacji umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
2. Wystawiać recepty papierowe zgodnie z przepisami prawa, zamieszczając  
na nich nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą – termin realizacji 
zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco w toku realizacji umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
3. Każdorazowo odnotowywać porady lekarskie realizowane w miejscu 
udzielania świadczeń i wizyty domowe, zawierając w opisach porad wszystkie 
leki przepisywane na receptach – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie,  
na bieżąco w toku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
4. Wypisywać papierowe recepty lekarskie na leki odurzające na okres terapii  
nie przekraczający 90 dni – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco 
w toku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
5. Każdorazowo poprawnie odnotowywać na receptach papierowych 
sumaryczną ilość środka odurzającego wyrażoną słownie albo słownie za pomocą 
ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki – termin realizacji zalecenia: 
niezwłocznie, na bieżąco w toku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej. 
6. Każdorazowo odnotowywać w opisie porady w dokumentacji medycznej: 
-  informację o zaordynowanych lekach z podaniem dawki i ilości leku zgodnie  
z wystawioną receptą/wystawionymi receptami, wraz z zaleconym 
dawkowaniem; 
- dane z wywiadu i opis badania przedmiotowego; 
- rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnych lub urazu w postaci kodu/kodów 
ICD10 oraz nazwy/nazw – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco  
w toku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Skutki finansowe: kara umowna: 5 550,13 zł. 


