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Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe 

Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7311.004.2020 

od 17 grudnia 2020 r. 
do 7 maja 2021 r. 

Janusz Miętkiewicz, 
działający pod firmą:  
Janusz Miętkiewicz 

Indywidualna 
Specjalistyczna Praktyka 

Lekarska Neurolog,  
ul. Wspólna 12A, 63-421 

Przygodzice, 
z miejscem udzielania 

świadczeń: 
 ul. Wspólna 12A, 63-421 

Przygodzice 

Temat kontroli: Ordynacja leków 
refundowanych zawierających 
substancję czynną: tramadolum. 
Okres objęty kontrolą:    
od 1 stycznia 2017 r. do 31 
grudnia 2018 r. 

1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept 
refundowanych na leki zawierające substancję 
czynną: tramadolum. 
Negatywnie ze względu na kryterium legalności, 
rzetelności i celowości oceniono prawidłowość                                      
i zasadność wystawiania recept refundowanych na leki 
zawierające substancję czynną: tramadolum. 
2. Prawidłowość prowadzenia indywidualnej 
dokumentacji medycznej, w zakresie dokumentowania 
wystawiania recept i ordynacji leków. 
Negatywnie ze względu na kryterium legalności, 
rzetelności i celowości oceniono prawidłowość 
prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej,                    
w zakresie dokumentowania wystawiania recept                              
i ordynacji leków. 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu 
przedstawił następujące zalecenia: 
Podjąć działania naprawcze mające na celu: 
1. Realizowanie uprawnień do wystawiania recept refundowanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prawidłowego prowadzenia 
indywidualnej dokumentacji medycznej i wystawiania recept, tzn.: 
a) prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób czytelny; 
b) odnotowywania w indywidualnej dokumentacji medycznej wszystkich 
wizyt lekarskich; 
c) każdorazowego odnotowywania w opisach porad danych z wywiadu i 
opisu badania przedmiotowego; 
d) każdorazowego odnotowywania jednostki chorobowej wg ICD10 (nazwa i 
numer statystyczny); 
e) każdorazowego odnotowywania informacji o zaordynowanych lekach z 
podaniem nazwy, dawki, ilości leku zgodnie z wystawioną 
receptą/wystawionymi receptami, wraz z zaleconym dawkowaniem; 
f) odnotowywanie zarówno w indywidualnej dokumentacji medycznej, jak i 
na receptach dawkowania zgodnego z realizowaną terapią, 
umożliwiającego właściwe aplikowanie leku przez pacjenta. 
Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco w toku realizacji 
uprawnień. 
2. Ordynowanie leków refundowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, na podstawie rozpoznania jednostki chorobowej 
uprawniającej do otrzymania leku refundowanego z odpowiednim 
poziomem odpłatności, zgodnie z obowiązującymi Obwieszczeniami 
Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco 
w toku realizacji uprawnień. 
3. Dokonywanie preskrypcji leków zawierających tramadol wraz z 
dokumentowaniem monitorowania stanu zdrowia pacjenta (wraz z 
przerwami w leczeniu, jeśli będzie to możliwe) oraz klinicznej oceny 
konieczności kontynuowania leczenia tramadolem, zgodnie ze wskazaniami 
zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego  - termin realizacji 
zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco w toku realizacji uprawnień.                                                                                                                 
Skutki finansowe: 20 046,65 zł tytułem zwrotu kwoty stanowiącej 
równowartość kwoty refundacji leków wraz z odsetkami ustawowymi 
liczonymi od dnia dokonania refundacji. 


