
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7321.012.2021 

Jednostka organizacyjna 
NFZ przeprowadzająca 
kontrolę 

Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia 

Numer postępowania 
kontrolnego 

DK.TWK-XII.7321.012.2021 

Termin przeprowadzenia 
kontroli 

Od 25.10.2021 r. do 24.11.2021 r. 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Medyczne "Amicus" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-200 
Częstochowa, Aleja Pokoju 44 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatum w związku z 
obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych.  
Okres objęty kontrolą 01.01.2016 r. - 31.12.2019 r. 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. kontrolowanych 
umów 123/200436/01/2016 z 12.01.2016 r., 123/200436/01/2017 z 20.01.2017 r., 123/200436/01/2018 z 15.01.2018 r., 
123/200436/01/2019 z 11.01.2019 r., w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczenia lekarza poz., w 
zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadnia przedstawiona niżej ocena cząstkowa odnosząca się 
do obszaru objętego badaniem kontrolnym. 
 
Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono: 
1. Zasadność ordynowania leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatum we 

wskazaniach refundacyjnych przez kontrolowanego lekarza na rzecz wybranych pacjentów, z uwagi na stwierdzony 
brak wskazań refundacyjnych oraz nadmierną preskrypcję leku EAN 5909990641260 Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg., 
30 kaps. 

Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Zalecenia pokontrolne: 
Postępowania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:  
- przestrzegania zapisów Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2021 r.poz. 523 z późn. zm.), a w szczególności regulacji wynikających z art.37 ww. 
ustawy.  
- przestrzegania przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych, a w szczególności art. 4, art. 42 ustawy dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.)  



- przestrzegania aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 
 
Skutki finansowe: 
- Kwota 117 150,95zł, 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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 
320 z późn. zm.) w zw. z §. 14 ust. 2 umowy 123/200436/01/2016 z 12.01.2016 r., 123/200436/01/2017 z 20.01.2017 r., 
123/200436/01/2018 z 15.01.2018 r., 123/200436/01/2019 z 11.01.2019 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, 
zakres: 01.0010.094.01 - świadczenia lekarza POZ,  tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości. 

 


