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Ordynacja wybranych 
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przestrzegania wskazań 

refundacyjnych.  
 

01.07.2016r. – 31.07.2018r. 

 
1. Prowadzenie indywidualnej 

dokumentacji medycznej pacjentów pod 

względem legalności i rzetelności 
oceniono negatywnie ze względu na: 

 

 w przypadku 11,7% porad stwierdzono 
rozbieżności pomiędzy danymi 

dotyczącymi osoby wystawiającej 
receptę a danymi osoby dokonującej 

wpisu porady lekarskiej; 

 w przypadku 6,3% recept 
wystawionych przez dwóch lekarzy  

w dokumentacji medycznej pod datą 
porady i informacją o wystawionej 

recepcie widnieje wpis trzeciego 

lekarza; 

 w przypadku 20,47% porad lekarskich 

pod datą porady brak jest podpisu i 
pieczątki imiennej lekarza; 

 brak wpisu w dokumentacji medycznej 

zaordynowanych leków dotyczących 
48,6% recept; 

 brak wpisu w dokumentacji medycznej 
65,50%  porad lekarskich; 

 w przypadku 62,26% skontrolowanych 
numerów PESEL pacjentów 

dokumentacja medyczna zawierała 

dołączoną dokumentację medyczną 
zewnętrzną w postaci kart 

informacyjnych z leczenia szpitalnego 

wyniki badań, informacje od 
specjalisty; 

 wpisy ograniczone zostały wyłącznie 

do informacji o zaordynowanych 
lekach, bez informacji o ilości 

zapisanych opakowań i sposobie 
dawkowania leków; 

 
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 właściwej dla danego 

podmiotu, w tym w szczególności:  
a)  odnotowywania wizyt lekarskich;  

b) odnotowywania informacji  

o zaordynowanych lekach z podaniem nazwy, 
dawki, dawkowania oraz ilości opakowań 

zapisanych pacjentowi na recepcie; 

c) odnotowywania istotnych danych  
z wywiadu i badania przedmiotowego  

w zakresie udokumentowania procesu 

diagnostycznego i leczniczego, w tym 
ordynowania leków refundowanych; 

d) wpisywania rozpoznania jednostki 

chorobowej wg ICD. 
2. Ordynować leki refundowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa na 

podstawie rozpoznania jednostki chorobowej 
uprawniającej do otrzymania leku 

refundowanego z odpowiednim poziomem 

odpłatności zgodnie z obowiązującym 

Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych:  

a) ustalonego samodzielnie przez lekarza POZ 

na podstawie prawidłowo udokumentowanego 
procesu leczniczego i diagnostycznego, lub  



  brak informacji o rozpoznaniu jednostki 

chorobowej,  informacji  
o przeprowadzonym wywiadzie  

i przeprowadzonym badaniu 

przedmiotowym. 
 

2.  Preskrypcję leków pod względem 
legalności, rzetelności i celowości 

ocenia się negatywnie ze względu na: 

 
- w dokumentacji medycznej 75,47%  

pacjentów, którym ordynowano leki 

Xarelto i Pradaxa  stwierdzono brak 
udokumentowanych wskazań do 

refundacji w/w leków; 

-  w przypadku 13,21%  pacjentów, 
którym ordynowano lek zawierający 

substancję czynną Denosunab (Prolia),   

w przedstawionej dokumentacji nie 
znaleziono pełnych wskazań do 

refundacji leku tj. Osteoporoza 

pomenopauzalna (T-score mniejsze lub 
równe -2,5 mierzone metodą DXA)  

u kobiet w wieku powyżej 60 lat, ze 

złamaniem osteoporotycznym, po 
niepowodzeniu leczenia doustnymi 

bisfosfonianami lub  

    z przeciwwskazaniami (nietolerancja) 
do ich stosowania. 

b) ustalonego przez lekarza specjalistę na 

podstawie dołączonej dokumentacji medycznej 
zewnętrznej. 

3.Wzmóc nadzór nad stosowaniem 

obowiązujących przepisów w powyższym 
zakresie.                                                           

4. Przeprowadzić szkolenie personelu 

medycznego w zakresie obowiązujących 
przepisów w powyższym zakresie. 

 

SKUTKI FINANSOWE: 
 

1. Kara umowna: 99 812,17 zł (słownie: 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset 

dwanaście złotych 17/100) – stanowiąca 

równowartość nienależnej refundacji ceny 

leku, dokonanej na podstawie recept wraz  
z odsetkami ustawowymi. 

2. Kara umowna: 5 510,61 zł (słownie: pięć 

tysięcy pięćset dziesięć złotych 61/100) – 
stanowiąca procent kwoty zobowiązania 

wynikającej z umów o udzielenie świadczeń 

gwarantowanych w zakresie lekarza POZ  
w okresie kontrolowanym.   


