
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

Opolski Oddział 

Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia
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Data rozpoczęcia kontroli – 

28.05.2019 r.

Data zakończenia kontroli – 

19.07.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Opolu

 ul. Krakowska 44

45-075 Opole

Ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności 

w zależności od wskazań refundacyjnych. 

Okres objęty kontrolą - 01.07.2017 r. – 

31.12.2017 r.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu skontrolowaną działalność 

Świadczeniodawcy ocenia pozytywnie z uchybieniami.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: 

1. Ocenia się pozytywnie pod względem celowości i rzetelności zamieszczenie w indywidualnej 

dokumentacji medycznej pacjentów nazwy i numeru statystycznego postawionego rozpoznania 

choroby, według Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 

Rewizja Dziesiąta.

2. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i celowości  zgodność rozpoznania choroby 

zamieszczonego w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów ze wskazaniami dla 

kontrolowanych leków, na które wystawiono recepty oraz pozytywnie z uchybieniami  pod względem 

rzetelności zgodność poziomu ich odpłatności.

3. Ocenia się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności prawidłowość opisania 

i udokumentowania w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów sposobu dawkowania 

leków, na które wystawiono recepty w okresie objętym kontrolą.

4. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności zasadność określania liczby opakowań 

leków na wystawionych receptach oraz czasu, na który jednorazowo wystawiono recepty w okresie 

objętym kontrolą.

5. Ocenia się pozytywnie z uchybieniami pod względem rzetelności zgodność danych umieszczanych 

na receptach z kontrolowanymi lekami, z prowadzoną dokumentacją medyczną.

6. Ocenia się pozytywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości poprawność ze względu na 

płeć i wiek pacjentów ordynację kontrolowanych leków z poziomem odpłatności.

1. Poprawnie oznaczać rodzaj odpłatności przy każdym z 

refundowanych leków przepisanych na recepcie.

2. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta 

umieszczać adnotacje o zleconych lekach wraz z 

dawkowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.

3. Dołożyć wszelkiej staranności w wypisywaniu recept 

tak aby dane umieszczane na receptach były zgodne z 

dokumentacją medyczną pacjentów.

Skutek finansowy:

-kara umowna w wysokości 612,32 zł 


