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GABINET LEKARSKI STANEK 

GRZEGORZ, ul. Konopnickiej 1, 

47-300 Krapkowice.

Miejsca udzielania świadczeń:

Wyróżnik 1: Rogów Opolski, ul. 

Kościuszki 34

Wyróżnik 2: Żużela, ul. 

Osiedlowa 6.

Prawidłowość ordynacji leków 

dla pacjentów w zakresie 

uprawnień „S” – wystawianie 

recept na leki zgodnie z 

obwieszczeniem Ministra 

Zdrowia.

Okres objęty kontrolą - 

01.03.2017 r.– 31.12 2017 r.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli nr Opolski 

Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną działalność 

ocenia pozytywnie

z nieprawidłowościami.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny 

cząstkowe: 

1. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności 

prowadzenie dokumentacji medycznej wytypowanych do 

kontroli, zaoptowanych do  Świadczeniodawcy pacjentów.

2.  Ocenia się pozytywnie pod względem celowości a 

pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i 

rzetelności preskrypcję leków refundowanych z tzw. listy „S”.

3. Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem 

legalności wystawianie pacjentom recept na leki refundowane z 

tzw. listy „S” (część D obwieszczenia refundacyjnego).

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ 

z siedzibą w Opolu przedstawia następujące zalecenia:

1. Przestrzegać zasad ordynacji leków uwzględniając wskazania refundacyjne 

publikowane w Obwieszczeniach MZ. 

2. Uregulować sprawę zastępstw w kwestii udzielania świadczeniobiorcom 

świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez innego lekarza w razie 

nieobecności oraz informować OOW NFZ o zaistniałej sytuacji zgodnie z § 9 

ust. 5 

w związku z § 6 ust. 2 Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 

września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.) oraz § 4 

ust. 7 umowy POZ.

3. Dopilnować aby Pan Andrzej Stambuła nie wystawiał pacjentom ośrodków 

w Rogowie Opolskim i Żużeli recept o zakresie numerycznym przydzielonym 

jego prywatnemu gabinetowi, który nie funkcjonuje, w razie zastępstwa w 

udzielaniu świadczeń  podstawowej opieki zdrowotnej.

Łączną wartość kary -901,56 zł 


