
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

 

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 

Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7301.1.001.2021 

od 26 kwietnia 2021 r. 
do 25 czerwca 2021 r. 

Niepubliczny Zakład 
Podstawowej  

i Specjalistycznej Opieki 
Zdrowotnej "Medan" 

K. Andrzejczak,  
P. Andrzejczak  
Spółka Jawna  

z siedzibą w Jarocinie  
(63-200), 

ul. Wrocławska 38 

Temat kontroli: Ordynacja opioidowych 
leków przeciwbólowych z grupy 
terapeutycznej ATC N02A pod względem 
zgodności ze wskazaniami refundacyjnymi 
oraz zasadności stosowanych dawek. 
Okres objęty kontrolą:  
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  
 

1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept 
refundowanych na leki z zakresu grupy limitowej 150.1, 
opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze 
oceniono negatywnie. 
2. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept 
refundowanych i dokumentowania ordynacji leków z 
zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki 
przeciwbólowe – oksykodon. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze 
oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Ustalono 
następujące nieprawidłowości: brak nazwy rozpoznania 
choroby według ICD-10 w 103 wpisach w dokumentacji 
medycznej. 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w 
Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 
1. Recepty papierowe każdorazowo wystawiać zgodnie ze 
wskazaniami refundacyjnymi i poziomem odpłatności 
zamieszczonymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia  
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych – termin realizacji zalecenia: 
niezwłocznie, na bieżąco w toku realizacji umowy  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
2. Każdorazowo umieszczać sumaryczną ilość środka 
odurzającego wyrażoną słownie lub słownie za pomocą 
ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki  
na receptach papierowych na leki zawierające oksykodon – 
termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco w toku 
realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
3. Każdorazowo wpisywać w dokumentacji medycznej nazwę 
postawionego rozpoznania choroby według 
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób  
i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta – termin 
realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco w toku realizacji 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Skutki finansowe: kara umowna: 51 426,74 zł, stanowiąca 
równowartość kwoty refundacji cen leków wraz z odsetkami 
ustawowymi od dnia dokonania refundacji. 


