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APTEKA "PIASTOWSKA" BABIAK REGINA, 

ul. Rynek 19, 48-385 Otmuchów

Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie 

refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu 

medycznego na receptę.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 08R/60155/0413/1 z dnia 22.12.2011r. wraz z 

późniejszymi aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w następujących obszarach:

Obszar 1: prawidłowość realizacji recept stosownie do obowiązujących przepisów prawa w okresie 1 

stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., w tym poprawność prowadzenia kart zakupów w ramach próby 

objętej kontrolą w okresie od 1 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2018r.

Obszar 2: prawidłowość sprawozdawania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających 

ze zrealizowanych recept na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty 

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

Obszar 3: warunki realizacji umowy w części dotyczącej personelu uprawnionego do realizacji recept – 

okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. oraz na dzień przeprowadzenia 

kontroli.

Ocena ogólna:

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 

grudnia 2018r. kontrolowanej umowy nr 08R/60155/0413/1 z dnia 22.12.2011r. wraz z 

późniejszymi aneksami na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty w zakresie 

objętym niniejszą kontrolą. 

Oceny cząstkowe obszaru kontroli:

1. Oceniono pozytywnie prawidłowość realizacji recept, w tym poprawność prowadzenia kart 

zakupów w ramach próby objętej kontrolą.

2. W ramach próby objętej kontrolą oceniono pozytywnie prawidłowość sprawozdawania 

danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na leki 

recepturowe.

3. Oceniono pozytywnie warunki realizacji umowy w części dotyczącej personelu 

uprawnionego do realizacji recept.                                                            

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2  ustawy o świadczeniach, nie wydał 

zaleceń pokontrolnych.


