
Jednostka 

organizacyjna 

NFZ 

przeprowadz

ająca 

kontrolę

Numer postępowania 

kontrolnego

Termin 

przeprowadze

nia kontroli

Podmiot 

kontrolowany: 

nazwa i adres

Temat kontroli, okres 

objęty kontrolą
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli

Zalecenia pokontrolne 

i skutki finansowe

16 OW NFZ 16.7301.67.2017.WKO-II
 2017-10-04                          

-2017-10-26

Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

"Eskulap" s.c., 

74-320 

Barlinek, ul. 

Szpitalna 11

Zasadność 

wystawiania recept 

refundowanych dla 

pacjentów z 

uprawnieniami 

„Senior”. Okres objęty 

kontrolą: od 1 

stycznia 2014 r. do 31 

grudnia 2015 r.

Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność 

Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.                                                                               

 Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono ordynację 

produktów leczniczych zawierających substancję czynną tramadoli 

hydrochloridum i zolpidemi tartras dla pacjentów posiadających 

uprawnienie dodatkowe. Pozytywnie z nieprawidłowościami 

oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.  

Pozytywnieoceniono wystawienie wszystkich kontrolowanych 

recept.

Świadczeniodawcę zobowiązano do :  1. Dla pacjentów posiadających uprawnienie IB 

ordynowanie leków zgodnie z zakresem wskazań do stosowania zapisanych w 

Charakterystykach Produktów Leczniczych oraz zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 

r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2017.125 j.t.), ze szczególnym 

uwzględnieniem ostrzeżeń i środków ostrożności.

2. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz.U.2015.2069) w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w szczególności 

każdorazowe odnotowywanie porad związanych z ordynacją leków, natomiast w treści 

odnotowanych porad ambulatoryjnych zawarcie informacji z wywiadu, badania 

przedmiotowego, adnotacji o zaleconych lekach wraz z dawkowaniem w ilościach 

odpowiadających ilościom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi, a także 

każdorazowe autoryzowanie zapisanych porad odciskiem pieczęci i podpisem lekarza.

3. Dla pacjentów posiadających uprawnienie IB na wystawionych receptach lekarskich 

oznaczanie poziomu odpłatności dla leków refundowanych zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich 

(Dz.U.2016.62 ze zm.) w szczególności zgodnie z przyporządkowanym zakresem wskazań 

określonym Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

4 252,69 zł kara umowna.
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