
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Terenowe 

Wydziały Kontroli NFZ w I kwartale 2020 r.  

 

W I kwartale 2020 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 

23 postępowania kontrolne ordynacji lekarskiej1 (za moment ujęcia przeprowadzonych 

postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania 

wystąpienia pokontrolnego). W 5 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną 

podmiotów kontrolowanych (4 postępowania) lub oceną pozytywną z jednoczesnym 

wskazaniem nieprawidłowości (14 postępowań). 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. 

 wystawienia recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie 

kontrolowanym: 

 nieprawidłowo zaznaczony poziom odpłatności; 

 brak zgodności danych w IDM i na receptach; 

 nie stwierdzono rozpoznania uprawniającego do zastosowania zniżki przy 

ordynacji; 

 brak wskazań refundacyjnych; 

 nieprzestrzeganie wskazań refundacyjnych; 

 brak wpisu dawkowania oraz ilości zaordynowanego leku; 

 udostępnienie przez lekarza osobie nieuprawnionej recept; 

 pula recept przyznana kontrolowanemu lekarzowi, została nieprawidłowo użyta 

podczas wizyt lekarskich (zostały użyte przez innego lekarza); 

 prowadzenia dokumentacji medycznej: 

 brak wpisu porady w dokumentacji medycznej w dacie wystawienia recepty; 

 brak wpisu w dokumentacji medycznej pacjentów informacji o zaordynowanych 

lekach na receptach refundowanych; 

 brak wpisu w dokumentacji medycznej sposobu dawkowania leku; 

                                                           
1 Postępowania dotyczące I kwartału 2020 r. przeprowadzono w 10 TWK NFZ (6 TWK NFZ nie zakończyły 

kontroli przekazaniem wystąpień pokontrolnych przypadających na I kwartał 2020 r.) 



 brak w dokumentacji medycznej informacji o wystawieniu zlecenia 

na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w dacie porady lekarskiej zgodnej z datą 

wystawienia zlecenia; 

 brak uzasadnienia w dokumentacji medycznej ilości opakowań przepisanych 

na receptach; 

 brak rozpoznania choroby, która uprawnia lekarza do przepisania leku 

z refundacją; 

 przepisana zbyt duża ilość opakowań leków w okresie leczenia niż wynika 

to z zaleconego dawkowania określonego w dokumentacji medycznej 

i na receptach; 

 rozbieżności dawki leków pomiędzy dokumentacją medyczną a receptami; 

 dane pacjentów na wystawionych receptach niezgodne z prowadzoną 

dokumentacją medyczną; 

 nieoznakowana danymi świadczeniodawcy dokumentacja indywidualna 

pacjenta; 

 dokonanie przez osobę nieuprawnioną wpisu porady w historii zdrowia 

i choroby pacjenta; 

 w treści porad nie wpisano składu przepisywanego na recepcie leku 

recepturowego; 

 braku dokumentacji medycznej. 
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