Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli
Jednostka
organizacyjna
NFZ
przeprowadza
jąca kontrolę

16 OW NFZ

Numer
postępowania
kontrolnego

16.7311.056.
2018.WKO-II

Termin
przeprowadze
nia kontroli

03.10.2018 –
25.10.2018

Podmiot
kontrolowany:
nazwa i adres

LUX MED
Sp. z o.o.
ul. Postępu 21C
02-676
Warszawa

Temat kontroli,
okres objęty
kontrolą

Zasadność i
prawidłowość
wystawiania
recept przez
pielęgniarki.
Okres objęty
kontrolą
od 01.06.2016
do 31.12.2017

Informacja dotycząca ustaleń z kontroli

Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność oceniono
pozytywnie z nieprawidłowościami.
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny
cząstkowe:
1. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium
legalności i rzetelności oceniono sposób wystawiania recept.
Nieprawidłowości stanowią braki zleceń lekarskich w dokumentacji
medycznej dla pielęgniarek, na wystawianie recept na produkty
lecznicze i wyroby medyczne niezbędne do kontynuacji terapii.
Brak zleceń doprowadził w konsekwencji do wypisania na
kontrolowanych receptach w 5 przypadkach leków zawierających
substancje bardzo silnie działające. W 4 przypadkach apteka
odmówiła wydania produktów leczniczych. Zrealizowana została
jedna ordynacja na lek Oxis turbuhaler 9 mcg/daw. (60 dawek).
Stanowi to 0,6 % ogółu skontrolowanych recept.
We wszystkich skontrolowanych przypadkach, pomimo braku
zleceń lekarskich, recepty wystawione przez pielęgniarki
poprzedzone były ordynacją takich samych leków i wyrobów
medycznych dokonaną przez lekarzy świadczeniodawcy oraz miały
uzasadnienie terapeutyczne.
Pielęgniarki spełniały wszystkie wymogi ustawowe uprawniające
do ordynacji leków, poza wypisaniem leków zawierających
substancje bardzo silnie działające, do czego nie były uprawnione.
2. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium
legalności i rzetelności oceniono sposób wystawiania recept przez
pielęgniarki.
Uchybieniem jest wypisanie przez pielęgniarkę na recepcie
jednorazowo leku Atoris w ilości przekraczającej maksymalny
dopuszczalny okres stosowania, na jaki można było wystawić
receptę. Apteka zrealizowała receptę zgodnie z przepisami.
3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i
celowości oceniono sposób dokumentowania wystawionych
recept przez pielęgniarki.

Zalecenia pokontrolne
i skutki finansowe

Zobowiązano do:
- zapisywania w dokumentacji
medycznej pacjentów zleceń
lekarskich na wystawianie
recept przez pielęgniarki
dotyczące określonych
produktów leczniczych i
wyrobów medycznych
niezbędnych do kontynuacji
terapii;
- wystawiania recept zgodnie
z zapisami rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13
kwietnia 2018 r. w sprawie
recept (Dz.U.2018.745 ze
zm.).

Skutki finansowe:
162,52 PLN kara umowna

