
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.7321.003.2021 

od 16 sierpnia 2021 r. 
do 9 listopada 2021 r. 

Maksym Orzeszko-Ostrejko  
zamieszkały pod adresem  

ul. Różany Zakątek 2/3  
(62-069) Dąbrówka, 

 działający pod firmą: 
Indywidualna Praktyka  

Stomatologiczna  
Maksym Orzeszko-Ostrejko 

 ze stałym miejscem 
wykonywania  działalności  

pod adresem:  
ul. Sieradzka 14/6, 
 (60-163) Poznań 

Temat kontroli: Ordynacja opioidowych 
leków przeciwbólowych z grupy 
terapeutycznej ATC N02A pod względem 
zgodności ze wskazaniami refundacyjnymi 
oraz zasadności  stosowanych dawek dla 
jednego świadczeniobiorcy. 
Okres objęty kontrolą:  
od 16 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 

1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na 
opioidowe leki przeciwbólowe z grupy ATC N02A  
z uwzględnieniem stosowanych dawek dla jednego 
świadczeniobiorcy. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze 
oceniono negatywnie. 
2. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept i 
dokumentowania ordynacji opioidowych leków 
przeciwbólowych z grupy ATC N02 A. 
Nie dokonano oceny cząstkowej obszaru, z uwagi na fakt, iż 
Świadczeniodawca nie przekazał do kontroli dokumentacji 
medycznej. 
 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w 
Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 
1. Ordynować leki refundowane z grupy terapeutycznej ATC 
N02: 
a) zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami potwierdzonymi 
odpowiednimi dokumentami, nie wykraczając poza swoje 
umiejętności zawodowe, 
b) w oparciu o wskazania i zalecenia wydane przez lekarzy 
specjalistów w dziedzinie leczenia przeciwbólowego, 
c) na podstawie udokumentowanego procesu leczniczego, 
diagnostycznego, rozpoznania  jednostki chorobowej oraz 
prowadzone specjalistyczne monitorowanie terapii  
przeciwbólowej, 
d) z zachowaniem należytej staranności, zasadami etyki 
lekarskiej oraz uwzględnieniem dobra Pacjentki, 
e) w ilościach nieprzekraczających indywidualnego 
zapotrzebowania Pacjentki wynikającego  z dawkowania 
ustalonego zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, 
– termin realizacji zalecenia: niezwłocznie; 
2. Zapewniać członkom Zespołu kontrolującego Funduszu 
warunki i środki niezbędne do sprawnego  przeprowadzenia 
kontroli, tj.:  
a) przedstawiać żądane dokumenty i inne nośniki informacji, 
b) terminowo udzielać wyjaśnień – termin realizacji 
zalecenia: niezwłocznie. 
Skutki finansowe: 2 633 152,54 zł tytułem zwrotu kwoty 
stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen leków wraz 
z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. 


