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 „Apteka Zdrowit”

ul. ks. Ściegiennego 5, 46-

200 Kluczbork

Sprawdzenie prawidłowości realizacji recept 

recepturowych o wysokich kosztach refundacji 

oraz danych sprawozdanych do OOW NFZ przez 

aptekę wytypowaną w analizie przedkontrolnej, 

w związku z realizacją umowy nr 

08R/60630/0413/1 z dnia 28-08-2015 r.

Okres objęty kontrolą:

1. Obszar 1 - 2016 i 2017 rok. 

2. Obszar 2 – na dzień przeprowadzenia kontroli

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole 

kontroli Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu 

skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z 

uchybieniami.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione 

niżej oceny cząstkowe: 

 1. Ocena pozytywna  pod względem legalności 

działania w trakcie realizacji recept.

2. Ocena rzetelności działań w trakcie realizacji i 

retaksacji recept jest pozytywna z uchybieniami. 

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ  w Opolu 

przedstawia następujące zalecenia:

1. Realizować recepty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept  z 

dnia 13 kwietnia 2018r. (Dz.U.2018.745) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

18 października 2002r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych (Dz.U.2016.493.tj.),w szczególności używać do sporządzania leków 

recepturowych, leków gotowych o właściwym stężeniu ,dołożyć większej staranności przy 

właściwym przechowywaniu recept zrealizowanych w aptece.

2. Właściwie wykonywać zobowiązania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji 

przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia( Dz.U. 2017 poz. 547), w 

szczególności prawidłowo przekazywać daty wystawienia recept.

3. Właściwie wykonywać zobowiązania wynikające z umowy zawartej z NFZ OOW w 

Opolu.

500,01 zł nienależnej refundacji, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienia, liczonymi 

od dnia wypłacenia nienależnej refundacji do dnia jej zwrotu 

kara umowna -369,98 zł. 


