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kontrolą 

Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe 

Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7301.003.2020 

od 20 października 2020 r. 
do 29 stycznia 2021 r. 

Osoba uprawniona: 
 Łukasz Sroka  

prowadzący działalność 
leczniczą pod firmą: 

Indywidualna Praktyka 
Lekarska Łukasz Sroka  
z siedzibą w Biedrusku  

(62-003), 
ul. Kasztanowa 29  
oraz z miejscem 

wykonywania działalności 
w podmiocie 

leczniczym pod adresem:  
ul. Strzelecka 49, (61-846) 

Poznań 
 (zakład leczniczy: 

INVIMED EUROPEJSKIE 
CENTRUM 

MACIERZYŃSTWA 
POZNAŃ, 

prowadzony przez 
 MEDI PARTNER spółka z 

o.o. z siedzibą w 
Warszawie 

Temat kontroli: Ordynacja leków zgodnie 
ze wskazaniami w odniesieniu do leków z 
zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony 
płciowe – gonadotropiny. 
Okres objęty kontrolą:       
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki z 
zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – 
gonadotropiny. 
Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i 
celowości oceniono zasadność i prawidłowość wystawiania 
recept na leki z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony 
płciowe – gonadotropiny. 
2. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept i 
dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 
69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. 
Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i 
celowości oceniono prawidłowość dokumentowania 
wystawiania recept i dokumentowania ordynacji leków z 
zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – 
gonadotropiny. 
 
 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w 
Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 
Niezwłocznie wdrożyć działania naprawcze mające na celu: 
- umieszczanie na receptach prawidłowego nr PESEL 
pacjentów, 
- prowadzenie dokumentacji medycznej z uwzględnieniem 
zamieszczania w niej: nazwy i numeru statystycznego 
choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, według 
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i 
Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta (obejmujące 
także wizyty tzw. „niepłodnościowe” stanowiące 
kontynuację leczenia hormonalnego) oraz zgodnych ze 
stanem faktycznym dat udzielonych porad, 
- bieżące weryfikowanie prawa świadczeniobiorców do 
świadczeń opieki zdrowotnej.                                                     
Skutki finansowe: brak. 


