
Jednostka 

organizacyjna NFZ 

przeprowadzająca 

kontrolę

Numer postępowania kontrolnego
Termin przeprowadzenia 

kontroli
Podmiot kontrolowany; nazwa i adres Temat kontroli, okres objęty kontrolą Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe

Opolski Oddział 

Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia

08.7312.017.2019.WKSIA.A

Data rozpoczęcia kontroli  

–06.05.2019 r.

Data zakończenia kontroli  – 

15.05.2019 r. 

Ziko APTEKA ( wcześniej APTEKA MEDICA – zmiana nazwy 

zgodnie z aneksem nr 6 z dnia 17.05.2019r.),  

ul. Waryńskiego 2, 46-200 Kluczbork . 

Realizacja recept na leki z l isty leków zagrożonych wywozem w związku  z realizacją umowy 

nr 08R/60349/0413/1 z dnia 23.grudnia.2011 r.

1. Sprawdzenie poprawności i  sposobu realizacji  recept  stosownie do obowiązujących 

przepisów prawa, w tym sprawdzenie poprawności prowadzenia kart zakupu wybranych 

leków.

a) Bebilon Pepti 2 DHA proszek- 450g;

b) Depo-Medrol zawiesina do wstrzykiwań 0,04g/ml 1 fiol. A 1ml;

c) Berodual roztwór do nebulizacji  (0,5mg+0,25mg) /ml 20 ml (butelka);

d) Fostex aerozol inhalacyjny,roztwór (0,1mg+6mcg) daw.inh.180daw.(pojemnik); 

e) Xarelto 20 tabletki powlekane 0,02g 14 tabl. (blist.PP/alu);

f) Clexane roztwór do wstrzykiwań 0,04g/0,4mlamp.-strz. a 0,4 ml;

g) Ins. NovoRapid  Penfil l  roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. A 3 ml

h) Ins. Mixtard 30 Penfil l  zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł.a 3ml.

2)  Weryfikacja zatrudnionego personelu uprawnionego do realizacji  recept

Okres objęty kontrolą: 

1) z zakresu realizacji  recept – I kwartał 2018 rok.

kontrola wydruków kart zakupu wybranego towaru 01.11.2017- 31.03.2018r.

2) personel uprawniony do realizacji  recept – 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 2018 r. (Dz.U. 

2018, poz. 745, ze zm.). 

Stosować się do przepisów: art. 106a i innych Ustawy o podatku od towarów i usług (tj.Dz.U.2017 poz.1221, ze zm.), art. 

88 ust.5 pkt 5Ustawy prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.2017 poz. 2211, ze zm.) oraz §10 ust.1 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U.Nr 187 

poz.1565, ze zm), wprowadzać na stan magazynu apteki tylko potwierdzone fakturą VAT ilości leków, srodków 

spożywczych oraz wyrobów medycznych.

Skutek finansowy:

-  zwrot nienależnej refundacji w wysokości 258,75 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienia, l iczonymi od dnia 

wypłacenia nienależnej refundacji do dnia jej zwrotu. 

-   kara umowna w wysokości 333,57 zł.

W związku z art. 19 a ust. 1 i  2 Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 399, ze zm.) odstępuje się od 

dochodzenia roszczeń finansowych dotyczących kary umownej.  


