
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 / link 

Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli  
Terenowy Wydział 

Kontroli II  
w Bydgoszczy 

DK.TWK-
II.7321.037.2021.

ORD 

15.11.2021 r. - 
28.04.2022 r.  

NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 
"MEDYK" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNO

ŚCIĄ, ul. Wojska 
Polskiego 5, 83-110 

Tczew 

Ordynacja refundowanych 
leków recepturowych, dla 

wybranych pacjentów, ze 
szczególnym 

uwzględnieniem recept na 
lek recepturowy 

zawierający w swoim 
składzie: Ephedrinum 

hydrochloridum.  
Okres objęty kontrolą:  

od 01.12.2015 r. do 
28.02.2021 r. 

Zasadność wyboru refundowanych leków 
recepturowych, w ramach próby objętej kontrolą 

W kontrolowanej działalności stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na braku zasadności 

wyboru refundowanych leków recepturowych, z uwagi 
na brak właściwego rozpoznania jednostki chorobowej 

lub niewłaściwego jej potwierdzenia, które 
uzasadniałoby zaordynowanie dla pacjenta 

refundowanego leku recepturowego.  
Zakres nieprawidłowości obejmuje 254 recepty 

(16,70% próby objętej kontrolą), na których przepisano 
refundowane leki recepturowe o łącznej kwocie 

refundacji wynoszącej 13 617,02 zł 
 

Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z 
przepisami prawa, w ramach próby objętej kontrolą 

W kontrolowanej działalności stwierdzono 
nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji 

medycznej polegające na: 
1) Braku adnotacji o wystawionych receptach i 

zaordynowanych lekach – 21 przypadków (1,43% 
próby objętej kontrolą), 

2) Braku wpisu porady ambulatoryjnej lub wizyty 
domowej – 1 przypadek (0,06% próby objętej kontrolą),  

3) Jednoczesnym prowadzeniu dokumentacji 
medycznej w postaci elektronicznej i w postaci 

papierowej – 52 przypadki (3,53% próby objętej 
kontrolą). 

Zakres nieprawidłowości obejmuje łącznie 71 
przypadków (4,82% próby objętej kontrolą). 

 
 

 
ZALECENIA POKONTROLNE: 

1. Zobowiązano świadczeniodawcę do 
dokonywania ordynacji 

refundowanych leków recepturowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, na podstawie rozpoznania 
jednostki chorobowej uzasadniającej 

zaordynowanie dla pacjenta leku 
refundowanego – termin realizacji 

zalecenia: na bieżąco. 
2. Prowadzić dokumentację medyczną 

zgodnie z aktualnym rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania, w tym 
w szczególności w zakresie 

zasadności ordynowania leków, a 
także w zakresie odnotowywania 

porad ambulatoryjnych i wizyt 
domowych oraz adnotacji o 

zaordynowanych lekach – termin 
realizacji zalecenia: na bieżąco 

 
SKUTKI FINANSOWE: 

16 290,46 zł – tytułem kary umownej  
 


