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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.7321.040.2022
18.03.2022 r.

-

13.04.2022 r.

"Miedziowe Centrum Zdrowia" 

S.A.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66

59-301 Lubin

Ordynacja leków zawierających 

substancje czynne Megestroli acetas

oraz Tramadoli hydrochloridum w 

ramach udzielania świadczeń

gwarantowanych w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna.

Okres objęty kontrolą: od 30.03.2017 

r. do 11.10.2019 r

1. Stwierdzono brak wskazań refundacyjnych, określonych 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, do ordynacji

produktów leczniczych zawierających substancje czynne Megestroli acetas 

oraz Tramadoli hydrochloridum we wskazanej na recepcie odpłatności 

pacjentowi o numerze PESEL[....] i tym samym stwierdzono brak zasadności 

wyboru odpłatności „ryczałt”.

2. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta w sposób naruszający 

przepisy prawa: brak informacji o zaordynowanych produktach leczniczych; 

brak opisu udzielonych świadczeń, informacji z wywiadu i badania 

przedmiotowego ani zaleceń; brak w oznaczeniu osoby udzielającej świadczeń 

zdrowotnych informacji o NPWZ; brak wpisu w dokumentacji medycznej 

pacjenta.

1. Zobowiązuje się lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji przez

świadczeniodawcę umowy o udzielanie świadczeń 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 czasie ordynowania danego produktu

refundowanego 

2. Zobowiązuje się świadczeniodawcę do gromadzenia informacji lub prowadzenia

dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób zgodny z wymaganiami

przepisów prawa obowiązującego

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

1) kwota 18 736,34 zł  tytułem kary umownej 


