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Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobu medycznego na receptę.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości realizacji umowy numer 08R/60016/0413/1 z dnia 28.12.2011 r. wraz z 

aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na 

receptę, w zakresie realizacji recept refundowanych  w następujących obszarach:

Obszar 1) prawidłowości realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą stosownie do obowiązujących przepisów prawa 

w okresie: od 16 stycznia 2016 r. do 15 lipca 2020 r.

Obszar 2) prawidłowości przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na leki 

recepturowe w  ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 16 stycznia 2016 r. do 15 lipca 2020 r.

Obszar 3) prawidłowości udokumentowania zakupu wybranych produktów leczniczych Bebilon Pepti 2 DHA 450g, Humalog Mix 25 inj.sc., 

Nutramigen 2 LGG 400g, Instanyl aer. do nosa, 0,2mg/dawkę w związku z realizacją kontrolowanych recept w ramach próby objętej 

kontrolą – okres objęty kontrolą: od 16 stycznia 2016 r. do 15 lipca 2020 r., bądź wcześniejszy zależności od daty zakupu przez aptekę 

przedmiotowych leków.  

Ocena ogólna: 

Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami realizacje umowy na wydawanie leku, środka 

spozywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. 

Oceny cząstkowe obszaru kontroli:

1) Pozytywnie oceniona została prawidłowości realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą 

stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

2) Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją 

wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą.

3) Oceniono pozytywnie prawidłowości udokumentowania zakupu wybranych produktów leczniczych Bebilon Pepti 2 

DHA 450g, Humalog Mix 25 inj.sc., Nutramigen 2 LGG 400g, Instanyl aer. do nosa, 0,2mg/dawkę w związku z realizacją 

kontrolowanych recept.  

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, wydał następujące zalecenia pokontrolne:

1. Sprawozdawać zgodnie ze stanem faktycznym datę wystawienia recepty.

2. Sporządzić korekty danych statystycznych zgodnie ze specyfikacją.

Skutki finansowe kontroli:

- kara umowna - 281,91 zł 

W związku z art. 61u ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) odstąpiono od pobrania należności  finansowych dotyczących kary umownej.


