
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 Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link

Terenowy Wydział 

Kontroli III w Lublinie
03.7311.068.2019.WKR-DKAO

od 2019-05-27

do 2019-06-12

JANUSZ TRZOS NZOZ T-MED. 

PRZYCHODNIA REJONOWA NR.3, 21-500 

BIAŁA PODLASKA, UL. TEREBELSKA 67, 

UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ W RAMACH 

ZAKŁADU LECZNICZEGO NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "T-MED" 

PRZYCHODNIA REJONOWA NR.3, 21-500 

BIAŁA PODLASKA, UL. TEREBELSKA 67

Ocena poprawności i zasadności ordynacji leku z przekroczeniem dobowej dawki leku dla jednego 

świadczeniobiorcy, przez lekarzy udzielających świadczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

T-Med. Przychodnia Rejonowa Nr 3. 

Okres objęty kontrolą: od 22 grudnia 2016 roku do 9 marca 2018 roku.

Brak nieprawidłowości Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Terenowy Wydział 

Kontroli III w Lublinie
03.7301.070.2019.WKR-DKAO

od 2019-07-29

do 2019-08-22

ALL MED CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

,24-100 PUŁAWY, Ul. ZIELONA 10A

Ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych. 

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Kontrolowany przepisał ilość opakowań leków przekraczającą 

zapotrzebowanie pacjenta w okresie objętym leczeniem, przepisując leki 

częściej niż by to wynikało z zaleconego dawkowania określonego w 

dokumentacji medycznej i na receptach.

Odstąpienie od nałożonej kary umownej w związku z  z art. 19 a ust 1 

ustawy z dnia 29 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019. poz. 399 z późn. zm.)

1. Wystawianie recept zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie 

recept (Dz.U. z 2018 r., poz. 745, ze zm.).

2. Wystawianie recept zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 

2019 r., poz. 499 ze zm.).

Terenowy Wydział 

Kontroli III w Lublinie
03.7301.071.2019.WKR-DKAO

od 2019-07-15

do 2019-07-26

PORADNIA LEKARSKA "MEDICUS" 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 22-100 CHEŁM, 

UL. SZYMANOWSKIEGO 9

Ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych. 

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Kontrolowany nieprawidłowo określił odpłatność leków (odpłatność 

oznaczono jako ryczałt, a powinna być oznaczona - 30%)

1. Wystawianie recept zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie 

recept (Dz.U. z 2018 r., poz. 745, ze zm.).

2. Wystawianie recept zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 

2019 r., poz. 499 ze zm.).

3. Wystawianie recept zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami dotyczącymi wskazań refundacyjnych 

zawartych w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

4. Na podstawie § 31 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 

poz.1146 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 42,45 zł , 

stanowiącej równowartość nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi. 

Terenowy Wydział 

Kontroli III w Lublinie
03.7301.075.2019.WKR-DKAO

od 2019-07-09

do 2019-07-23

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ 

ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

JANOWIE LUBELSKIM, 23-300 JANÓW 

LUBELSKI, UL.  JANA ZAMOYSKIEGO 149

Ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych. 

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
Brak nieprawidłowości Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Terenowy Wydział 

Kontroli III w Lublinie
03.7311.088.2019.WKR-DKAO

od 2019-08-26

do 2019-09-04

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ PARSTER MEDICAL, 20-838 

LUBLIN, UL. KIEPURY 5A

Ocena poprawności i zasadności ordynacji leku z przekroczeniem dobowej dawki leku dla jednego 

świadczeniobiorcy, przez lekarzy udzielających świadczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

PARSTER MEDICAL.

Okres objęty kontrolą: od 5 stycznia 2017 roku do 17 grudnia 2018 roku.

Brak nieprawidłowości Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Terenowy Wydział 

Kontroli III w Lublinie
03.7321.098.2019.WKR-DKAO

od 2019-06-25

do 2019-07-05

SPÓLKA CYWILNA MARIAN ATRAS I 

ZENOBIA ADAMCZUK, UDZIELAJĄCYCH 

ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

RAMACH ZAKŁADU LECZNICZEGO 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ, UL. LUBELSKA 83, 23-200 

KRAŚNIK

Kontrola preskrypcji wybranych leków przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakładzie leczniczym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lubelska 83, 23-200 Kraśnik

Okres objęty kontrolą: od 30.12.2016 r. do 19.02.2019 r.

Brak nieprawidłowości Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
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