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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C. 

G.Krajuszek-Schatt, U.Pasek, M. Świętojańska 

Plac Jana Surzyckiego 1,

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Kontrola ordynacji recept na leki narkotyczne i 

psychotropowe, w tym leki recepturowe 

zawierające środki odurzające, substancje 

psychotropowe lub substancję zaliczoną do 

wykazu A substancji bardzo silnie działających, w 

związku z realizacją umów numer 

08R/20041/0113/POZ/2014 z dnia 23.12.2013, 

08R/20041/0113/POZ/2015 z dnia 12.01.2015, 

08R/20041/0113/POZ/2016 z dnia 28.12.2015, 

08R/20041/0113/POZ/2017 z dnia 29.12.2016 

oraz 08R/20041/0113/POZ/2018 z dnia 

29.12.2017. Ordynacja leków z przekroczeniem 

dobowej dawki leku (DDD) dla jednego 

świadczeniobiorcy.

Okres objęty kontrolą: od styczeń 2014 do 

grudzień 2018.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ 

w Opolu skontrolowaną działalność ocenia negatywnie.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej 

oceny cząstkowe:

• Ocenia się negatywnie pod względem rzetelności, 

celowości i legalności zasadność preskrypcji leku 

refundowanego Morphini Sulfus WZF- roztwór do 

wstrzykiwań 0,02g/ml 10amp a 1 ml oraz Tramal- 

roztwór do wstrzykiwań 0,1g/2ml5amp a 2ml.

• Ocenia się pozytywnie z uchybieniem pod względem 

rzetelności i legalności dane 

w prowadzonej dokumentacji medycznej pacjenta z 

danymi sprawozdanymi przez apteki. 

• Ocenia się negatywnie pod względem rzetelności i 

legalności prowadzenie dokumentacji medycznej 

pacjenta.

• Ocenia się negatywnie pod względem rzetelności, 

celowości i legalności przestrzeganie wskazań 

refundacyjnych.

1. Przestrzegać zasad ordynacji leków uwzględniając wskazania 

refundacyjne publikowane w Obwieszczeniach Ministra 

Zdrowia. 

2. Leki dla pacjenta wypisywać z dawkowaniem nie 

przekraczającym ilości określonych odpowiednio w przepisach: 

art. 96a ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, ze. zm.) oraz z § 7 

ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 

2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji 

psychotropowych, prekursorów kategorii I i preparatów 

zawierających te środki lub substancje (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 

1889).

3. Prowadzić dokumentację medyczną pacjentów, którym 

udzielane są porady zgodnie  z zapisami Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie  

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

 Skutki finansowe:kara umowna w wysokości 13 652,21 zł za 

nieprawidłowości w realizacji umów oraz   zwrot kwoty 58 

798,47 zł stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen 

leków dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami 

ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji do dnia 

podpisania protokołu tj. daty 28.01.2019 r.:


