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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 / link 

 

Kujawsko-Pomorski 
Oddział 

Wojewódzki 

Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

w Bydgoszczy 

02.7312.27.2017.

WKZ.APT 

04.08.2017 r.–  

   31.08.2017 r. 

 

Apteka „Neo-Pharm”, 
Plac Wolności 17A, 

87-800 Włocławek 

 
Realizacja recept na leki 

recepturowe o wysokich 

kosztach refundacji. 
 

01.01.2017 r.-31.05.2017 r. 

 

1. Udostępnienie, na żądanie Funduszu, do 

kontroli recept wraz z ich otaksowaniem 
oceniono pozytywnie, ze względu na 

przekazanie przez kierownika apteki do 

kontroli 100% recept z zakresu objętego 
kontrolą.  

2. Zamieszczenie, w widocznym i łatwo 

dostępnym miejscu, informacji o zawarciu 
umowy na realizację recept oraz 

informacji dotyczącej wydawania 

zamienników oceniono pozytywnie, 

ponieważ nie stwierdzono 

nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

3. Spełnianie przez recepty przyjęte do 
realizacji wymogów formalnych, 

stanowiących podstawę wydania 

refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyrobów medycznych, w 

tym prawidłowości użytych druków 
recept, danych naniesionych na receptach 

i ich kompletności oceniono pozytywnie 

w przypadku 100% recept objętych 
kontrolą, które każdorazowo, przed ich 

realizacją, podlegały sprawdzeniu w 

zakresie prawidłowości wystawienia 
recepty, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Czytelność danych na recepcie i 

poprawność dokonanych adnotacji 
oceniono pozytywnie w przypadku 

100% recept objętych kontrolą.  

5. Potwierdzenie realizacji recept oceniono 
pozytywnie, ponieważ 100% recept 

objętych kontrolą posiadało właściwe 

potwierdzenie ich realizacji.  
6. Prawidłowość ilości wydanych leków, 

środków spożywczych specjalnego 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia w 
Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia: 

 

1. Racjonalne użycie surowców recepturowych 
w zależności od potrzebnej wielkości 

opakowania, tak aby uniknąć przypadków 

generowania wysokich kosztów refundacji 
poprzez użycie surowców w opakowaniach 

o niskiej gramaturze przy jednoczesnym 

zachowaniu odpowiedniej czystości 
mikrobiologicznej określonej w Farmakopei 

Polskiej. 

2. Zapewnienie rzetelnej realizacji obowiązku 
ewidencjonowania sporządzanych w aptece 

leków recepturowych. 

 
SKUTKI FINANSOWE: brak. 

 

 



przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 
medycznych, w tym wielkość 

wydawanych opakowań oceniono 

pozytywnie w przypadku 100% recept 
objętych kontrolą w zakresie zgodności 

pomiędzy ilością wydanego leku 

recepturowego a odpłatnością ryczałtową 
za wykonaną postać leku  

7. Przestrzeganie terminów realizacji recept 
oceniono pozytywnie, ponieważ 100% 

recept objętych kontrolą zostało 

zrealizowanych w wymaganych 

terminach. 
8. Przestrzeganie obowiązujących przepisów 

w zakresie wydawania leków 
refundowanych w oparciu o recepty 

wystawione przez osoby uprawnione 

zgodnie z przysługującymi uprawnieniami 
oceniono pozytywnie, ponieważ 100% 

recept objętych kontrolą zostało 

zrealizowanych zgodnie z 
przysługującymi uprawnieniami. 

9. Otaksowanie recept oceniono 

pozytywnie w przypadku 100% recept, 

ponieważ nie stwierdzono 

nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

10. Przestrzeganie  obowiązujących 
przepisów w zakresie wydawania leków 

refundowanych przez personel 

posiadający wymagane kwalifikacje 
oceniono pozytywnie, ponieważ nie 

stwierdzono nieprawidłowości w 

powyższym zakresie. Personel podmiotu 
kontrolowanego posiada wymagane 

kwalifikacje do wydawania leków 

refundowanych. 100% recept objętych 
kontrolą było realizowanych przez 

pracowników fachowych w zakresie ich 

uprawnień zawodowych. 
11. Prowadzenie dokumentacji związanej z 

wykonywaniem umowy na realizację 

recept oceniono pozytywnie: 

-  ze względu na zgodność danych 

dotyczących personelu fachowego 

zatrudnionego w aptece, zgłoszonego do 
Systemu Zarządzania Obiegiem 

Informacji (SZOI) w OW NFZ w 

Bydgoszczy, a wpisem w Ewidencji 



 zatrudnionych w aptece farmaceutów i 
techników farmaceutycznych 

-  w odniesieniu do złożonych w trakcie 

kontroli wyjaśnień dotyczących dbałości 
o jakość sporządzanych leków 

recepturowych. 

Oceniono negatywnie ze względu na: 
-  brak, w ewidencji leków recepturowych, 

wymaganych danych i podpisów osób 

sporządzających leki w aptece, 
-  generowanie wysokich kosztów refundacji 

poprzez użycie do sporządzania leków 

recepturowych,  surowców 
farmaceutycznych kupowanych w 

opakowaniach o niskiej gramaturze 
pomimo rozchodu wykluczającego 

możliwość przeterminowania się 

surowców w opakowaniach o większej  
gramaturze.  

12. Poprawność w zakresie przekazywania 

danych o obrocie refundowanymi lekami, 
środkami spożywczymi specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyrobami 

medycznymi wynikających ze 
zrealizowanych recept w formie 

komunikatu elektronicznego oceniono 

pozytywnie w przypadku 100% recept 

objętych kontrolą, ze względu na 

zgodność daty wystawienia recepty, 

numeru PESEL pacjenta, numeru prawa 
wykonywania zawodu osoby uprawnionej 

do wystawienia recepty, nr REGON 

świadczeniodawcy oraz danych oddziału 
Funduszu, właściwego na miejsce 

zamieszkania pacjenta, z danymi 

przekazanymi do K-P OW NFZ w formie 
komunikatu elektronicznego.  


