
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7321.006.2022 

Jednostka organizacyjna 
NFZ przeprowadzająca 
kontrolę 

Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia 

Numer postępowania 
kontrolnego 

DK.TWK-XII.7321.006.2022 

Termin przeprowadzenia 
kontroli 

Od 24.01.2022 r. do 25.03.2022 r. 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

AMICUS - MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Klasztorna 9 B 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatum w związku z 
obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych. 
Okres objęty kontrolą 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r. 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację, w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r., umów nr: 
124/208847/01/2017 z dnia 30.01.2017 r., 124/208847/01/2018 z dnia 28.12.2017 r., 124/208847/01/2019 z 
dnia 10.01.2019 r. w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna, w zakresie: - 01.0010.094.01: Świadczenia Lekarza 
Poz, w odniesieniu do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie objętym niniejszą 
kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do 
poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym. 
 
Negatywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono: 

1. Zasadność ordynacji leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum 
etexilatum we wskazaniach refundacyjnych, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ: w 
kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na: braku wskazań refundacyjnych 
uzasadniających zastosowanie ordynowanych leków odnotowanych w indywidualnej dokumentacji 
medycznej dotyczących 44 pacjentów na 71 objętych kontrolą w przypadku których dokumentacja 
medyczna nie zawierała adnotacji uzasadniającej wskazania do refundacji leków zawierających 
substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatum, zamieszczone w obwieszczeniach 
Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 



przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, aktualnych na dzień wystawienia recept na 
leki. 

Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Zalecenia pokontrolne: 
1. Przestrzeganie treści ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 523 z późn. zm.), a w szczególności 
regulacji wynikających z art. 37 ww. ustawy, 

2. Przestrzeganie aktualnego na dzień wystawienia recepty obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie 
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych, 

3. Przestrzeganie treści art. 96a ust. 8 pkt. 7 lit. b tiret 2 i pkt. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo 
farmaceutyczne (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 944 ze zm.). 

4. Przestrzeganie treści art. 43 a ustawy o świadczeniach. 
Termin realizacji zaleceń pokontrolnych: niezwłocznie. 

 
Skutki finansowe: 

1. Kwota 100 630,33 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 w zw. z § 14 ust. 2 umowy nr 124/208847/01/2017 z dnia 30.01.2017 r., umowy nr 
124/208847/01/2018 z dnia 28.12.2017 r. i umowy nr 124/208847/01/2019 z dnia 10.01.2019 r. ze 
zmianami w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ, tytułem kary 
umownej za ustalone nieprawidłowości. 

 


