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Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link

Centrala Narodowego Funduszu

Zdrowia Departament Kontroli

Terenowy Wydział Kontroli VI w

Krakowie

DK.TWK-

VI.7321.013.2021

od 2021-012-29

do 2022-02-10

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Zdrowia, ul. Sandomierska 61, 27 -

640 Klimontów w ramach wykonywanej

działalności leczniczej przez NZOZ OŚRODEK

ZDROWIA - E. M.adres jw.

Ordynacja leków zawierających substancję czynną

Rivaroxabanum w związku z obowiązkiem przestrzegania

wskazań refundacyjnych.

Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2020 r. do 28 lipca

2021r.

Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację od 1.01.2020 r. do 28.07.2021 r.

kontrolowanej umowy nr 13-POZ01-17-00035-024 z dnia 03.02.2020 r. z aneksami oraz umowy nr 13-POZ01-17-

00035-024 z dnia 28.01.2021 r. z aneksami o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa

opieka zdrowotna, w zakresie: 01.0010.094.01: świadczenia lekarza POZ, w zakresie objętym niniejszą kontrolą.

Powyższą ocenę ogólną uzasadnia przedstawiona niżej ocena cząstkowa, odnosząca się do obszaru objętego

badaniem kontrolnym.

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono: 

Zasadność wyboru leków zawierających substancję czynną Rivaroxabanum przy określonych, ograniczonych

wskazaniach refundacyjnych w ramach próby objętej kontrolą.

W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 

1) ordynowaniu leku zawierającego substancję czynną Rivaroxabanum świadczeniobiorcy, którego stan kliniczny

nie spełniał kryteriów wskazań objętych refundacją, zamieszczonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz

wyrobów medycznych aktualnym na dzień wystawienia recepty. 

2) w dokumentacji medycznej brak jest rozpoznania zgodnego ze wskazaniami refundacyjnymi zamieszczonymi w

obwieszczeniu aktualnym na dzień wystawienia recepty oraz brak jest udokumentowania rozpoznania choroby

stanowiącego podstawę do wystawienia recepty na leki zawierające substancję czynną Rivaroxabanum.

Nanosić poziomy odpłatności inne niż 100% jedynie w przypadku, gdy adresatem preskrypcji jest

świadczeniobiorca, którego stan kliniczny wpisuje się w opis wskazania refundacyjnego przyporządkowanego

w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, do określonego leku i poziomu

odpłatności, w szczególności w zakresie ordynacji leków zawierających substancję czynną Rivaroxabanum.

Skutki finansowe: brak


