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2021-04-20 

2021-06-29 

Arkadiusz Smolicz  

Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Nr 2,  

13-200 Działdowo,  

ul. Norwida 29 

Ordynacja opioidowych leków 

przeciwbólowych z grupy 

terapeutycznej ATC N02A  

pod względem zgodności ze 
wskazaniami refundacyjnymi oraz 

zasadności stosowanych dawek.  

 
Okres objęty kontrolą: 

od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Pozytywnie z nieprawidłowościami 
oceniono: 

 prawidłowość dokumentowania 
wystawiania recept 

refundowanych i 

dokumentowania ordynacji 
leków z zakresu grupy limitowej 

150.1, opioidowe leki 

przeciwbólowe – oksykodon. 
Negatywnie oceniono: 

 zasadność i prawidłowość 
wystawiania recept 

refundowanych na leki z zakresu 

grupy limitowej 150.1, 
opioidowe leki przeciwbólowe – 

oksykodon. 

1. Przestrzegać zapisów § 53 ust. 4 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r.  

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 

r. poz. 666, z późn. zm.), w szczególności w zakresie 

dokumentowania rozpoznania choroby, problemu 

zdrowotnego lub urazu 

– termin realizacji zalecenia: niezwłocznie,  

na bieżąco. 

2. Przestrzegać postanowień art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. d 

ustawy z dnia 15 maja 2020 r. Prawo Farmaceutyczne 

(t.j. z 2021 r., Dz. U. poz. 974, z późn. zm.) w związku 

z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 424), 

w zakresie numeru telefonu do bezpośredniego 

kontaktu z osobą wystawiającą receptę  

– termin realizacji zalecenia: niezwłocznie,  

na bieżąco. 

3. Przy ordynowaniu leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych przestrzegać wskazań 

refundacyjnych określonych w aktualnym 

obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego  

oraz wyrobów medycznych, wydawanym  

na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523)  

– termin wykonania: na bieżąco. 

4. Przestrzegać zasady, w myśl której ilość 

ordynowanego produktu leczniczego będzie 

adekwatna do zaleconego sposobu dawkowania  

oraz założonego czasu leczenia, zgodnie z przepisami: 

art. 4 i art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 790), ustawy z dnia 6 września 2021 r. 

Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 974, 

z późn. zm.), § 5 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 320,  

z późn. zm.)  

– termin realizacji zalecenia: niezwłocznie,  

na bieżąco. 

 

Skutki finansowe: 

- 6 884,89 zł – wartość zakwestionowanej refundacji ceny 

leków, 

- 1 145,48 zł – wartość odsetek ustawowych naliczonych 

od dnia dokonania refundacji. 

 


