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ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH 

"KAMMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

ul. Ziemi Tarnowskiej 3, 

49-300 Brzeg

Ordynacja leku Eliquis 2,5 mg.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował weryfikację prawidłowości realizacji umów 

zawartych z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń gwarantowanych 

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza POZ (kod zakresu: 

01.0010.094.01), w następujących w obszarach:

Obszar 1. Zasadność wystawiania recept refundowanych na lek Eliquis 2,5 mg w ramach 

próby objętej kontrolą.

Obszar 2. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w 

odniesieniu do ordynacji leku Eliquis 2,5 mg, w świetle obowiązujących przepisów prawa w 

ramach próby objętej kontrolą.

Okres objety kontrolą: 01.01.2017 r. - 31.12.2020 r.

Ocena ogólna: 

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił negatywnie realizację kontrolowanych umów w zakresie udzielanie świadczeń 

gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza POZ, w okresie objętym 

kontrolą.

Obszar 1. Zasadność wystawiania recept refundowanych na lek Eliquis 2,5 mg w ramach próby objętej kontrolą 

oceniono negatywnie.

Obszar 2. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w odniesieniu do ordynacji 

leku Eliquis 2,5 mg, w świetle obowiązujących przepisów prawa w ramach próby objętej kontrolą została oceniona 

negatywnie.

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, wydał następujące 

zalecenia pokontrolne:

1. Wystawiać pacjentom recepty na Eliquis 2,5 mg z refundacją, uwzględniając wskazania refundacyjne 

określone w obowiązujących na dzień wystawienia recept, Obwieszczeniach Ministra Zdrowia.

2. Odnotowywać w indywidualnej dokumentacji medycznej wszystkie porady, w trakcie których wystawiane 

są recepty refundowane na Eliquis 2,5 mg, a pod datami porad odnotowywać preskrypcję leku zgodnie z 

zapisami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Skutki finansowe kontroli:

- kara umowna - 20 469,79 zł naliczona na podstawie § 31 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej,

- kara umowna - 1 925,00 zł naliczona na podstawie § 30  ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej.


