
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

Jednostka 

organizacyjna 

NFZ 

przeprowadza

jąca 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 

TWK-I Wrocław

DK.TWK-I. 

7321.004.2021

02.08.2021 r.

- 

29.09.2021 r.

PHM Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością,

54-203 Wrocław 

ul. Legnicka 61

Przestrzeganie wskazań oraz zasad 

wystawiania recept na leki 

recepturowe

zawierające Argentum Colloidale, 

podlegające refundacji w ramach 

umowy o

udzielanie świadczeń 

gwarantowanych w rodzaju 

podstawowa opieka

zdrowotna

1. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczyły braku 

wpisów dotyczących preskrypcji na lek recepturowy (100% próby objętej 

kontrolą),niezgodności daty wizyty z datą wystawienia recepty (84% próby objętej kontrolą) 

oraz braku dokumentacji potwierdzającej wizytę w okresie objętym kontrolą (8%). 

Dokumentacja medyczna była prowadzona niezgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie 

dokumentacji medycznej obowiązującego w okresie kontrolowanym.

2. Wystawienie 159 recept o łącznej wartości kontrolowanej refundacji wynoszącej 3 146 

245,29 zł w ramach umowy zawartej z DOW NFZ w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 

w przypadkach nieuzasadnionych wskazaniem medycznym w indywidualnej dokumentacji 

medycznej.Działania świadczeniodawcy są niezgodne z obowiązującym prawem, ustalonymi 

kategoriami dostępności refundacyjnej, wedle których lek, środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia, wyrób medyczny jest dostępny w aptece na receptę w całym zakresie 

zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym 

zgodnie

z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych , a zatem ordynacja 

refundowanego leku

musi być zgodna ze wskazaniami medycznymi w dniu wystawienia recepty.

1. Przestrzegać zasad wystawiania recept zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w

sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r.

2. Ordynować refundowany lek zgodnie ze wskazaniami medycznymi w dniu wystawienia recepty zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 

2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

3. Prowadzić dokumentację medyczną w sposób staranny i rzetelny, zgodnie z wytycznymi

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów,

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania8

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

1. Kwota 3 206 953,82 zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście sześć tysięcy dziewięćset

pięćdziesiąt trzy, 82/100) naliczona na podstawie § 31 ust.1 pkt 3 załącznika do

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z § 14 ust. 2

umowy

2. Kwota 7 500, 80 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 80/100) naliczona na

podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8

września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki

zdrowotnej w związku z § 14 ust. 1 umowy


