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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 

 

Kujawsko-Pomorski 
Oddział 

Wojewódzki 

Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

w Bydgoszczy 

02.7311.142.2018.

WKZ.ORD 

27.09.2018 r. –     

19.10.2018 r. 

 
Gminna Przychodnia 

w Nowej Wsi Wielkiej  

ul. Bydgoska 14  

86-060 Nowa Wieś 

Wielka  

 
Wystawianie recept przez 

pielęgniarki i położne  

w ramach kontynuacji 

leczenia.  

 
01.01.2017r. – 31.12.2017r. 

 

1. Prowadzenie indywidualnej 
dokumentacji medycznej pacjentów  
w kontekście zgodności  

z obowiązującymi przepisami prawa  
oceniono negatywnie ze względu na: 

 

- brak wpisów zaordynowanych leków 
dotyczące 7,8 % recept, 

-   w 100 % skontrolowanej dokumentacji 

medycznej pacjentów brak było 
stosownej informacji, na podstawie 

której pielęgniarki mogłyby ordynować 
leki na zlecenie lekarskie w ramach 

kontynuacji leczenia. 

 
2.  Zasadność ordynowania leków  

i środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz 
materiałów medycznych przez 

pielęgniarki/położone w ramach 

kontynuacji leczenia ocenia się 
negatywnie ze względu na: 

 

- brak w poradach pielęgniarskich 
pisemnego  zlecenia lekarskiego na 

ordynację przez pielęgniarki leków w 

ramach kontynuacji leczenia   w 
przypadku 100 % skontrolowanej 

dokumentacji medycznej pacjentów,  

-  w przypadku dokumentacji medycznej 
10 % skontrolowanych numerów 

PESEL odnotowano brak 

udokumentowanych wskazań do 
wystawienia recept na leki 

refundowane. 

 
      

 

 

ZALECENIA POKONTROLNE: 
 

1. Realizować umowę zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa  
w zakresie prawidłowego prowadzenia 

indywidualnej dokumentacji medycznej 

zgodnie z wymogami formalnymi określonymi 
w obowiązujących aktach prawnych  

z zachowaniem rygorów prowadzenia 

dokumentacji medycznej przez 
pielęgniarki/położne, w tym w szczególności  

w zakresie: wystawiania recept w ramach 
kontynuacji leczenia. 

2. Ordynować leki refundowane na zlecenie 

lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej, 
zawierające wszystkie niezbędne dane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

3. W przypadku ordynowania leków 
refundowanych przez pielęgniarki/położne  

w ramach kontynuacji leczenia korzystać  

z obowiązującego Obwieszczenia Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 

leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych. 

4. Wzmóc nadzór nad stosowaniem 

obowiązujących przepisów w powyższym 
zakresie.                                                           

5. Przeprowadzić szkolenie personelu 

medycznego w zakresie obowiązujących 
przepisów w powyższym zakresie. 

 

SKUTKI FINANSOWE: 
 

1. Kara umowna: 3 413,27 (słownie: trzy 

tysiące czterysta trzynaście złotych 

27/100) – stanowiąca równowartość 

nienależnej refundacji ceny leku, dokonanej 



 na podstawie recept wraz z odsetkami 

ustawowymi. 

2. Kara umowna: 3 237,37zł (słownie: trzy 

tysiące dwieście trzydzieści siedem 

złotych 37/100) – stanowiąca procent  

kwoty zobowiązania wynikającej z umów  
o udzielenie świadczeń gwarantowanych  

w zakresie pielęgniarki POZ. 


