
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7301.1.013.2022 

Jednostka organizacyjna 
NFZ przeprowadzająca 
kontrolę 

Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia 

Numer postępowania 
kontrolnego 

DK.TWK-XII.7301.1.013.2022 

Termin przeprowadzenia 
kontroli 

Od 25.03.2022 r. do 23.05.2022 r. 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jana Sobieskiego 83 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

Ordynacja leków o wąskich wskazaniach refundacyjnych, zawierających substancję czynną: Risperidonum. 
Okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. kontrolowanych 
umów zawartych ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach: 
nr 122/100333/03/8/2019 z dnia 17.01.2019 r. w rodzaju Leczenie szpitalne, w zakresach: 
- 02.1221.001.02: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ;  
0- 03.4900.008.03: IZBA PRZYJĘĆ; 
nr 122/100333/03/8/2020 z dnia 20.01.2020 r. w rodzaju Leczenie szpitalne, w zakresach: 
- 02.1221.001.02: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ;  
- 03.4900.008.03: IZBA PRZYJĘĆ; 
nr 122/100333/04/2019 z dnia 07.01.2019 r. w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresach: 
- 04.1701.001.02: ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECII MŁODZIEŻY;  
- 04.2701.001.02: ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; 
nr 122/100333/04/2019L z dnia 17.01.2019 r. w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: 
- 04.4701.001.02: ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; 
nr 122/100333/04/2020 z dnia 20.01.2020 r. w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresach: 
- 04.1701.001.02: ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; 
- 04.2703.001.02: ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻ.; 
- 04.4701.001.02: ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 
w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadnia przedstawiona niżej ocena 
cząstkowa odnosząca się do obszaru objętego badaniem kontrolnym. 
Negatywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono: 



1. Weryfikacja przestrzegania wskazań refundacyjnych podczas dokonywania preskrypcji leków zawierających substancję 
czynną Risperidonum w ramach próby objętej kontrolą ,z uwagi na wypisanie 97 recept na leki zawierających substancję 
czynną: Risperidonum z odpłatnością ryczałtową bez udokumentowanych wskazań refundacyjnych. 
 

Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Zalecenia pokontrolne: 
Postępować zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: 
- przestrzegać zapisów art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z dnia 19 
marca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 790) w związku z art. 96a ust. 8 pkt 7-9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977) Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 
- dokonywać ordynacji z oznaczeniem na receptach poziomu odpłatności innego niż 100% wyłącznie w odniesieniu do 
pacjentów spełniających wskazania refundacyjne określone dla danego produktu refundowanego, zgodnie z treścią 
aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – Termin realizacji zalecenia: 
niezwłocznie. 
 
Skutki finansowe: 
Kwota 4 083,56 zł naliczona na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 
1146 z późn. zm., tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 320 ze zm.).  

 


