
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.086.2018.WKO-I 

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 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ 

12.7320.086.2018.WKO-
I 

Od 15.05.2018 r. 
do 29.06.2018 r. 

Fresenius 
Nephrocare Polska 
Sp. z o.o., ul. 
Krzywa 13, 60-118 
Poznań. 

Temat kontroli – 
weryfikacja sposobu 
kwalifikacji pacjentów 
w ramach programu 
zdrowotnego 
(lekowego) – leczenie 
parykalcytolem 
wtórnej nadczynności 
przytarczyc u 
pacjentów 
hemodializowanych. 
Okres objęty kontrolą 
– od 01.01.2016 r. do 
30.09.2017 r. 

Na podstawie ustaleń 
opisanych w protokole kontroli 
oraz dodatkowych wyjaśnień 
zawartych w zastrzeżeniach do 
Protokołu kontroli Śląski 
Oddział Wojewódzki NFZ w 
Katowicach skontrolowaną 
działalność ocenia negatywnie. 
Powyższą ocenę ogólną 
uzasadniają przedstawione 
niżej oceny cząstkowe: 
1. W części dotyczącej 
weryfikacji sposobu 
kwalifikacji pacjentów w 
ramach programu 
zdrowotnego (lekowego) – 
leczenie parykalcytolem 
wtórnej nadczynności 
przytarczyc u pacjentów 
hemodializowanych w 
Ośrodku Dializ nr 46 w 
Zawierciu stwierdzono: 
W przypadkach 15 pacjentów 
nie odnotowano w 
decursusach ani innych 
rozdziałach przekazanej 
dokumentacji medycznej w 

Biorąc pod uwagę 
powyższe oceny i uwagi, 
Śląski Oddział Wojewódzki 
NFZ w Katowicach 
przedstawia następujące 
zalecenia: 

Postępowanie zgodnie z 
przepisami prawa, a w 
szczególności: 

1. Kwalifikacji do 
programów lekowych 
zgodnie z zapisami w 
obwieszczeniach Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu 
refundowanych leków, 
środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych. 

2. Realizowanie zawartej 
umowy zgodnie z jej 
zapisami i obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 



sposób jednoznaczny 
kryterium kwalifikacji w 
postaci przeciwskazania do 
zastosowania lub 
niepowodzenia innych opcji 
terapeutycznych (np. dla 
paratyroidektomii). Powyższe 
stanowi naruszenie kryterium 
kwalifikacji do leczenia 
parykalcytolem ww. programu 
lekowego w kontrolowanym 
okresie w obwieszczeniach 
Ministra Zdrowia w sprawie 
wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, a co za tym idzie 
zapisów § 8 ust. 2 Zarządzenia 
Nr 66/2016/DGL Prezesa 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 30 czerwca 
2016 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i 
realizacji umów w rodzaju 
leczenie szpitalne w zakresie 
programy zdrowotne (lekowe) 
oraz § 9 ust. 2. Zarządzenie Nr 
27/2012/DGL Prezesa 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. 
w sprawie określenia 
warunków zawierania i 

Skutki finansowe kontroli: 

- wezwano do zwrotu 
nienależnie wypłaconych 
środków finansowych - na 
podstawie § 28 ust. 1 
załącznika do 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków 
umów o udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej (t. j. Dz. U. 
2016, poz. 1146 ze zm.) w 
wysokości 271 039,04 zł; 

- wezwano do zapłaty kary 
umownej - na podstawie § 
29 ust. 4 załącznika do 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków 
umów o udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 
2016 r., poz. 1146 ze zm.) 
w wysokości 9 487,30 zł; 

w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania oraz 
złożenia dokumentów 
korygujących. 



realizacji umów w rodzaju 
leczenie szpitalne w zakresie 
programy zdrowotne (lekowe). 
Opisane powyżej 
nieprawidłowości dotyczyły 
100 % kontrolowanych 
pacjentów. Ocena cząstkowa w 
tym zakresie – negatywna. 
2. W części dotyczącej 
weryfikacji sposobu 
kwalifikacji pacjentów w 
ramach programu 
zdrowotnego (lekowego) – 
leczenie parykalcytolem 
wtórnej nadczynności 
przytarczyc u pacjentów 
hemodializowanych w 
Ośrodku Dializ nr 35 w Żywcu 
stwierdzono: 
W 39 przypadkach nie 
odnotowano w decursusach 
ani innych rozdziałach 
przekazanej dokumentacji 
medycznej w sposób 
jednoznaczny kryterium 
kwalifikacji w postaci 
przeciwskazania do 
zastosowania lub 
niepowodzenia innych opcji 
terapeutycznych (np. dla 
paratyroidektomii). Powyższe 
stanowi naruszenie kryterium 
kwalifikacji do leczenia 



parykalcytolem ww. programu 
lekowego w kontrolowanym 
okresie w obwieszczeniach 
Ministra Zdrowia w sprawie 
wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, a co za tym idzie 
zapisów § 8 ust. 2 Zarządzenia 
Nr 66/2016/DGL Prezesa 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 30 czerwca 
2016 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i 
realizacji umów w rodzaju 
leczenie szpitalne w zakresie 
programy zdrowotne (lekowe) 
oraz § 9 ust. 2. Zarządzenie Nr 
27/2012/DGL Prezesa 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. 
w sprawie określenia 
warunków zawierania i 
realizacji umów w rodzaju 
leczenie szpitalne w zakresie 
programy zdrowotne (lekowe). 
Opisane powyżej 
nieprawidłowości dotyczyły 
100 % kontrolowanych 
pacjentów. Ocena cząstkowa w 
tym zakresie – negatywna. 

 


