
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.7321.005.2021 

od 15 czerwca 2021 r. 
do 19 sierpnia 2021 r. 

Bartosz Gniazdowski, 
prowadzący działalność 

leczniczą pod firmą: 
INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. MED. 
BARTOSZ GNIAZDOWSKI  
z miejscem wykonywania 
działalności pod adresem:  

ul. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego nr 2, lok. 30, 

62-510 Konin 

Temat kontroli:  
Ordynacja opioidowych leków 
przeciwbólowych z grupy terapeutycznej 
ATC N02A z zakresu grupy limitowej 
149.2 opioidowe leki przeciwbólowe - 
morfina do podawania pozajelitowego 
pod względem zgodności ze 
wskazaniami refundacyjnymi oraz 
zasadności stosowanych dawek dla 
jednego świadczeniobiorcy.  
Okres objęty kontrolą:  
od 25 listopada 2016 r. do 31 grudnia 
2018 r. 

1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na opioidowe 
leki przeciwbólowe z grupy ATC N02A z zakresu grupy 
limitowej 149.2, opioidowe leki przeciwbólowe – morfina do 
podawania pozajelitowego 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, z zakresu grupy limitowej 
149.2 opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania 
pozajelitowego, jednego świadczeniobiorcy. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze 
oceniono negatywnie. 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w 
Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:  
1. Prowadzić dokumentację medyczną uzasadniającą 
celowość ordynacji leku Morphini sulfas, odnotowując 
wszystkie dane wyszczególnione w obowiązujących 
przepisach prawa w ten sposób, aby każda decyzja 
terapeutyczna związana z leczeniem farmakologicznych 
wynikała z danych uzyskanych podczas oceny stanu zdrowia 
pacjenta. Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na 
bieżąco w toku realizacji uprawnień. 
2. Recepty każdorazowo wystawiać zgodnie ze wskazaniami 
refundacyjnymi 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 
uprawnień. 
3. Każdorazowo odnotowywać na receptach dane dotyczące 
pacjenta wymagane obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności kod miejsca zamieszkania. Termin realizacji 
zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco w toku realizacji 
uprawnień. 
Skutki finansowe: 9 897,15 zł tytułem zwrotu kwoty 
stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków wraz z 
odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania 
refundacji. 


