
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

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 

TWK-I Wrocław
DK.TWK-I.7301.1.024.2022

18.03.2022 r.

-

13.04.2022 r.

[...], lekarz psychiatra – NPWZ [...], osoba

uprawniona ordynująca produkty 

refundowane w ramach świadczeń

zdrowotnych udzielanych w podmiocie: 

[…]Praktyka

Lekarska Specjalistyczna, Rehabilitacja 

ruchowa, ul. Wolności 12, 57-

540 Lądek-Zdrój

Ordynacja leków o wąskich 

wskazaniach refundacyjnych,

zawierających substancję czynną: 

Risperidonum

Okres objęty kontrolą od 01.01.2019 

r. do 31.12.2020 r

1. Stwierdzono brak dokumentacji medycznej prowadzonej dla pacjentów o 

numerach PESEL

[...] i [...], co uniemożliwia potwierdzenie wskazań refundacyjnych dla

wystawionych recept na produkt leczniczy zawierający substancję czynną 

Risperidonum.

W przypadku 2 recept wystawionych dla dwóch pacjentów

o ww. numerach PESEL – wystawiono recepty poza wskazaniami refundacyjnymi 

zawartymi

w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, 

środków

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o 

którym

mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, obowiązującym w dniu wystawienia 

recepty

1. Zobowiązuje się osobę uprawnioną do wystawiania recept do dokonywania ordynacji

z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% wyłącznie w odniesieniu do pacjentów

spełniających wszystkie kryteria wyrażone we wskazaniach refundacyjnych określonych dla

danego produktu refundowanego, zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Zdrowia

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy

o refundacji, obowiązującego w momencie ordynowania danego produktu refundowanego –

termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

1) kwota 92,01 zł* (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa 01/100) tytułem kwoty

stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów

medycznych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji lub

finansowania na podstawie art. 48 ust. 7a ustawy o refundacji za nieprawidłowości

opisane w obszarze nr I w części B) Ustalone nieprawidłowości – pkt 1.

*Zgodnie z art. 61u ustawy o świadczeniach, Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi

należności wynikające z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota

określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia

pokontrolnego, jednorazowo przekracza 500 zł (543,37 zł – kwota zwaloryzowana zgodnie

z art. 61u ust. 4).


