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Centrala Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

Departament Kontroli 

Terenowy Wydział 

Kontroli VIII w Opolu 

DK.TWK-VIII.7300.001.2020

Data rozpoczęcia kontroli:  

08.01.2020 r.

Data zakończenia kontroli: 

04.02.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej - Opolskie Centrum Onkologii im. 

prof. T. Koszarowskiego,  ul. Katowicka 66A, 45-

060 Opole

Realizacja świadczeń w ramach pakietu onkologicznego z uwzględnieniem spełnienia warunków określonych w aktach 

prawnych - teleradioterapia.

Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju leczenie szpitalne w  zakresie teleradioterapia – pakiet onkologiczny (03.0000.903.02), w następujących 

obszarach:

Obszar I - Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń, w tym zastosowanych procedur medycznych, w zakresie 

produktów rozliczeniowych:

a) teleradioterapia (kod produktu 5.07.01.0000011),

b) teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (kod produktu 5.07.01.0000012),

c) teleradioterapia 3D – niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) lub całego ciała (TBI) lub połowy 

ciała (HBI) lub skóry całego ciała (tsi) (kod produktu 5.07.01.0000013), w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty 

kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Obszar II - Spełnienie warunków wymaganych do realizacji ww. produktów rozliczeniowych:

a) warunki dotyczące wymagań formalnych, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną  – okres objęty kontrolą: stan 

na czas przeprowadzenia kontroli u świadczeniodawcy,

b) warunki dotyczące personelu - okres objęty kontrolą: stan w pełnym miesiącu poprzedzającym miesiąc 

rozpoczęcia kontroli.

Ocena ogólna:

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami  realizację 

kontrolowanych umów.

Oceny cząstkowa obszaru kontroli:

1. Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i 

rzetelności prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń, w tym zastosowanych 

procedur medycznych, w zakresie produktów rozliczeniowych:

a) teleradioterapia (kod produktu 5.07.01.0000011),

b) teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (kod produktu 

5.07.01.0000012),

c) teleradioterapia 3D – niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) 

lub całego ciała (TBI) lub połowy ciała (HBI) lub skóry całego ciała (tsi) (kod produktu 

5.07.01.0000013).

2. Oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełnianie przez 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu warunków dotyczących wymagań formalnych, 

wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną przy realizacji świadczeń 

gwarantowanych: Teleradioterapia niekoplanarna, bramkowana i z modulacją 

intensywności dawki.

3. Oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełnianie przez 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu warunków dotyczących wymagań personelu do 

realizacji produktów rozliczeniowych: teleradioterapia (kod produktu 

5.07.01.0000011), teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (kod 

produktu 5.07.01.0000012), teleradioterapia 3D – niekoplanarna z monitoringiem 

tomograficznym (3D-CRT) lub całego ciała (TBI) lub połowy ciała (HBI) lub skóry 

całego ciała (tsi) (kod produktu 5.07.01.0000013).

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o 

świadczeniach, przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Wszystkie świadczenia udzielane w zakresie: 03.0000.903.02  TELERADIOTERAPIA - 

PAKIET ONKOLOGICZNY sprawozdawać z prawidłową kwalifikacją do produktów 

rozliczeniowych, uwzględniającą wykazanie właściwych procedur medycznych.

2. Dokonać zwrotu kosztów nieprawidłowo rozliczonych 9 świadczeń w  zakresie: 

03.0000.903.02  TELERADIOTERAPIA - PAKIET ONKOLOGICZNY w okresie 01.01.2018 

r. – 31.12.2018 r., w  kwocie 155 268,00 zł. 

Skutki finansowe:

- zwrot kosztów nienależnie wypłaconych świadczeń - 155 268,00 zł.,

- kara umowna -  30 795,56 zł.

Centrala Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

Departament Kontroli 

Terenowy Wydział 

Kontroli VIII w Opolu 

DK.TWK-VIII.7320.004.2020.S

Data rozpoczęcia kontroli:  

07.02.2020 r.

Data zakończenia 

kontroli:21.02.2020 r.

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej

ul. Walerego Wróblewskiego 46,

 45-759 Opole

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju leczenie szpitalne pod kątem odmów przyjęcia  

pacjentów w Izbie Przyjęć, przewożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego. 

                                                                                                                                                                                                Weryfikacja 

prawidłowości realizacji umów nr 08R/10053/03/08/PSZ/2020 z dnia 02-01-2020 wraz z obowiązującymi aneksami, 

08R/10053/03/01/SZP/2020 z dnia 31-12-2019 wraz z obowiązującymi  aneksami w rodzaju leczenie szpitalne pod 

kątem odmów przyjęcia pacjentów w Izbie Przyjęć, przewożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, w 

następujących obszarach:

1. wyjaśnienie przyczyny odmowy przyjęcia pacjentów w Izbie Przyjęć przewiezionych przez Zespoły Ratownictwa 

Medycznego – okres objęty kontrolą: 03.02.2020 r.  

2. sprawdzenia organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – obłożenie łóżek w oddziale chorób wewnętrznych 

w dniu dokonania odmowy przyjęcia pacjentów.

Ocena ogólna:

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił negatywnie realizację kontrolowanych umów.

Oceny cząstkowe obszarów kontroli:

Oceniono negatywnie pod względem legalności realizację umowy

08R/10053/03/08/PSZ/2020 z dnia 02-01-2020 wraz z obowiązującymi aneksami w 

okresie kontrolowanym tj. 03.02.2020 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o 

świadczeniach, przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przyjmować i udzielać świadczeń wszystkim pacjentom przywożonym przez ZRM 

na podstawie Art.33. ust.1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z  2019  r. poz. 993, 1590 z późń. zm.).

Skutki finansowe:

- kara umowna - 900,00  zł.

Centrala Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

Departament Kontroli 

Terenowy Wydział 

Kontroli VIII w Opolu 

DK.TWK-VIII.7320.005.2020.S

Data rozpoczęcia kontroli: 	 

07.02.2020 r.

Data zakończenia kontroli:	 

21.02.2020 r.

Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Augustyna Kośnego 53, 

45-372 Opole

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne pod kątem odmowy przyjęcia 

pacjentów przywiezionych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 08R/10063/03/08/PSZ/2020 z dnia 02-01-2020 wraz z obowiązującymi 

aneksami w rodzaju leczenie szpitalne pod kątem odmowy przyjęcia pacjentów przywiezionych przez Zespoły 

Ratownictwa Medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w następujących obszarach:

1. wyjaśnienie przyczyny odmowy przyjęcia pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, przywiezionych przez 

Zespoły Ratownictwa Medycznego – okres objęty kontrolą: 03.02.2020 r.

2. sprawdzenia organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – obłożenie łóżek w oddziale chorób wewnętrznych 

w dniu dokonania odmowy przyjęcia pacjentów.

Ocena ogólna:

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił negatywnie realizację kontrolowanych umów.

Oceny cząstkowe obszarów kontroli:

Oceniono negatywnie pod względem legalności odmowy przyjęcia pacjentów do 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, przywiezionych przez Zespoły Ratownictwa 

Medycznego.

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o 

świadczeniach, przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przestrzegać przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie   Medycznym w 

zakresie przyjmowania pacjentów przetransportowanych do Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego przez zespoły ratownictwa medycznego. ( Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 

1410, t.j. Dz.U. 2019 poz. 993). 

Skutki finansowe:

- kara umowna w wysokości  1 800,00 zł. 

Centrala Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

Departament Kontroli 

Terenowy Wydział 

Kontroli VIII w Opolu 

DK.TWK-VIII.7320.006.2020.S

Data rozpoczęcia kontroli: 

06.02.2020 r.

Data zakończenia kontroli: 

21.02.2020 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Aleja Wincentego Witosa 26, 

45-401 Opole

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne pod kątem odmowy przyjęcia 

pacjentów przywiezionych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 08R/10066/03/08/PSZ/2020 z dnia 02-01-2020 wraz z obowiązującymi 

aneksami w rodzaju leczenie szpitalne pod kątem odmowy przyjęcia pacjenta przywiezionego przez Zespół 

Ratownictwa Medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w następujących obszarach:

1. wyjaśnienie przyczyny odmowy przyjęcia pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, przewiezionego przez 

Zespół Ratownictwa Medycznego – okres objęty kontrolą: 03.02.2020 r.

2. sprawdzenia organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – obłożenie łóżek w oddziale chorób wewnętrznych 

w dniu dokonania odmowy przyjęcia pacjenta.

Ocena ogólna:

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił negatywnie realizację kontrolowanej umowy.

Ocena cząstkowa obszaru kontroli:

Oceniono negatywnie pod względem legalności odmowę przyjęcia pacjenta do 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, przywiezionego przez Zespół Ratownictwa 

Medycznego.

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o 

świadczeniach, przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przestrzegać przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie   Medycznym w 

zakresie przyjmowania pacjentów przetransportowanych do Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego przez zespoły ratownictwa medycznego. ( Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 

1410, t.j. Dz.U. 2019 poz. 993 ze zm.). 

Skutki finansowe:

- kara umowna - 1 800,00 zł.

Centrala Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

Departament Kontroli 

Terenowy Wydział 

Kontroli VIII w Opolu 

DK.TWK-VIII.7320.007.2020.S

Data rozpoczęcia kontroli: 

	07.02.2020 r.

Data zakończenia 

kontroli:	21.02.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w Opolu

Ul. Krakowska 44, 

45-075 Opole

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne pod kątem odmów przyjęcia 

pacjentów w Izbie Przyjęć, przewożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 08R/10062/03/08/PSZ/2020 z dnia 02-01-2020 wraz z obowiązującymi 

aneksami w rodzaju leczenie szpitalne pod kątem odmów przyjęcia pacjentów w Izbie Przyjęć, przywożonych przez 

Zespoły Ratownictwa Medycznego, w następujących obszarach:

1.wyjaśnienie przyczyny odmowy przyjęcia pacjentów w Izbie Przyjęć przewiezionych przez Zespoły Ratownictwa 

Medycznego – okres objęty kontrolą: 03.02.2020 r.

2.sprawdzenia organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – obłożenie łóżek w oddziale chorób wewnętrznych 

i w oddziale chirurgii ogólnej w dniu dokonania odmowy przyjęcia pacjentów.

Ocena ogólna:

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami realizację 

kontrolowanej umowy.

Ocena cząstkowa obszaru kontroli:

Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności realizację 

umowy

w okresie kontrolowanym tj. 03.02.2020 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o 

świadczeniach, przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń zapewnić niezwłoczny 

transport sanitarny osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego 

zakładu leczniczego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki 

zdrowotnej 

w odpowiednim zakresie zgodnie z art. 33 ust.2 Ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 993 z 

późń. zm.) oraz  § 8 ust.2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych 

warunków umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r ( t.j. Dz.U. z 2016 

r. poz. 1146 z późń. zm.) – termin na bieżąco.  

Skutki finansowe:

- kara umowna - 737,49 zł.

Centrala Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

Departament Kontroli 

Terenowy Wydział 

Kontroli VIII w Opolu 

DK.TWK-VIII.7311.005.2019.O

Data rozpoczęcia kontroli: 

	29.11.2019 r.

Data zakończenia 

kontroli:	10.01.2020 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  "ARS-

MED" Andrzej Salij, Czesław Sokól Spółka 

Jawna,  ul. Szkolna 1c 

49-313 Lubsza 

Ordynacja leków zawierających substancje czynne rivaroxabanum oraz dabigatranum etexilatum.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 08R/20057/0113/POZ/2018 z dnia 29.12.2017 r. wraz z obowiązującymi 

aneksami oraz umowy nr 08R/20057/0113/POZ/2019 z dnia 20.12.2018 r. wraz z obowiązującymi aneksami o  

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: 01.0010.094.01 - 

świadczenia lekarza POZ, w następujących obszarach: 

1.zasadność wystawiania recept refundowanych na leki zawierające substancje czynne rivaroxabanum oraz 

dabigatranum etexilatum w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. 

2.prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty 

kontrolą: 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. 

3.zgodność sprawozdanych danych z dokumentacją medyczną w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty 

kontrolą: 01.01.2018 r. do 30.06.2019 

Ocena ogólna:

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił negatywnie  realizację kontrolowanych umów.

Oceny cząstkowe obszaru kontroli:

-Ocenia się negatywnie pod względem legalności zasadność wystawiania recept 

refundowanych na leki zawierające substancje czynne rivaroxabanum oraz 

dabigatranum etexilatum w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: 

01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

-Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności, rzetelności 

prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w ramach próby objętej 

kontrolą - okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o 

świadczeniach, przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przestrzegać zasad ordynacji leków uwzględniając wskazania refundacyjne 

publikowane w obowiązujących  Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie 

wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych – na bieżąco.

2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra   

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) 

– na bieżąco.  

Skutki finansowe:

- zwrot kosztów nienależnie wypłaconych świadczeń   -70 876,94 zł. 

- kara umowna - 1 985,63 zł.

Centrala Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

Departament Kontroli 

Terenowy Wydział 

Kontroli VIII w Opolu 

DK.TWK-VIII.7321.001.2020.O

Data rozpoczęcia kontroli: 

	03.02.2020 r.

Data zakończenia kontroli: 

	14.02.2020 r.

Iwona Szwach Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej IS-MED-PS,

ul. Harcerska 14, 

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Ordynacja wybranych leków zawierających substancje czynne quetiapinum i olanzapinum

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości realizacji umów nr:

08R/20273/04/PSY/2013 z dnia 02-01-2013 wraz z obowiązującymi aneksami,

08R/20273/04/PSY/2014 z dnia 02-01-2014 wraz z obowiązującymi aneksami,

08R/20273/04/PSY/2015 z dnia 09-01-2015 wraz z obowiązującymi aneksami,

08R/20273/04/PSY/2016 z dnia 01-12-2015 wraz z obowiązującymi aneksami,

08R/20273/04/PSY/2017 z dnia 22-12-2016 wraz z obowiązującymi aneksami

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w zakresach:

- 04.1700.001.02 – ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH,

- 04.1744.007.02 - ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU,

pod kątem zasadności ordynacji leków zawierających substancje czynne quetiapinum i olanzapinum w następujących 

obszarach:

1) prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa,

2) zasadności i prawidłowości wystawiania recept refundowanych.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 r. – 30.03.2017 r. 

Ocena ogólna:

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił negatywnie realizację kontrolowanych umów.

Oceny cząstkowe obszaru kontroli:

- Oceniono negatywnie pod względem rzetelności i legalności prowadzenie 

dokumentacji medycznej pacjentów w świetle obowiązujących przepisów prawa w 

okresie 01.11.2015 – 31.12.2016.

- Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem rzetelności i legalności 

zasadność i prawidłowość wystawiania recept refundowanych na kontrolowane leki 

w okresie 01.11.2015 – 31.12.2016.

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o 

świadczeniach, przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069).

2. Wystawiać recepty z danymi NZOZ IS-MED ul. Zwycięstwa 4 w Kędzierzynie-Koźlu 

na leki refundowane zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie recept lekarskich, pacjentom placówki.

3. Wystawiać pacjentom recepty na refundowane leki, przestrzegając wskazań 

refundacyjnych, określonych w obowiązującym na dzień ich wystawiania 

obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

4. Wpisywać na receptach dane pacjenta zgodne z zapisanymi w jego indywidualnej 

dokumentacji medycznej. 

Skutki finansowe:

- zwrot kosztów nienależnie wypłaconych świadczeń   - 4 443,23 zł. 

- kara umowna - 3 432,40 zł.
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Data rozpoczęcia kontroli: 	 

20.02.2020 r.

Data zakończenia kontroli: 

	03.03.2020 r.

PUNKT APTECZNY TOBIE BLISKI, Zimnice Wielkie 

ul. Szkolna 2a prowadzony przez Marcin 

Mrocheń, Daniec 

ul. Dębskiej Kuźni 12,

46-053 Chrząstowice

Realizacja recept refundowanych w punktach aptecznych w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, 

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 08R/60650/0413/1 z dnia 

28.01.2016 r. z obowiązującymi aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego wydawanego na receptę w następujących obszarach:

Obszar 1: Prawidłowości realizacji recept stosownie do obowiązujących przepisów prawa, oraz prawidłowego 

prowadzenia kart zakupu w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 28.02.2018.

Obszar 2: Prawidłowości przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych 

recept w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 28.02.2018.

Obszar 3: Warunków realizacji umowy w części dotyczącej personelu uprawnionego do realizacji recept - okres objęty 

kontrolą: stan na dzień kontroli.

Ocena ogólna:

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie realizację kontrolowanej umowy.

Oceny cząstkowe obszaru kontroli:

- Oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności realizację umowy 

08R/60650/0413/1 wraz z obowiązującymi aneksami z dnia 28.01.2016 r w okresie 

kontrolowanym tj. 01.01.2017 r. – 28.02.2018 r.  w obszarze realizacji recept.

- Oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności realizację umowy 

08R/60650/0413/1 wraz z obowiązującymi aneksami z dnia 28.01.2016 r w okresie 

kontrolowanym tj. 01.01.2017 r. – 28.02.2018 r. w obszarze prawidłowości 

przekazywanych danych o obrocie lekami.

- Oceniono pozytywnie pod względem legalności personel uprawniony do realizacji 

recept- okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie przedstawił zaleceń pokontrolnych.


