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Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7311.072.2018.WKO-I
13.06.2018

21.06.2018 

105. Kresowy Szpital

 Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej

 w Żarach

ul. Domańskiego 2

68-200 Żary

Temat kontroli:

Wystawianie recept refundowanych na lek Clonazepamum, Xarelto i 

Pradaxa.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2015 – 31.05.2018.

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dok. wewnętrznej.

2. Negatywnie, pod względem kryterium legalności, oceniono ordynowanie refundowanych preparatów clonazepamu.

3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności i celowości oceniono ordynowanie refundowanych preparatów clonazepamu.

Zalecenia pokontrolne:

Ordynować leki refundowane tylko w przypadkach zgodnych z zakresami refundacji określonymi w obowiązujących przepisach 

prawa i musi znajdować uzasadnienie w dokumentacji medycznej.

Skutki finansowe kontroli:

Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 6 192,32 zł.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7311.074.2018.WKO-I
20.06.2018 

26.06.2018 

PPH "POSTĘP" S.A. 

Zakład Usług Medycznych

ul. Strzelecka 1

 66-200 Świebodzin

Temat kontroli:

Wystawianie recept refundowanych na lek Clonazepamum, Xarelto i 

Pradaxa.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2015 r. – 31.05.2018

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji 

wewnętrznej.

2. Negatywnie, pod względem kryterium legalności, oceniono ordynowanie refundowanych preparatów clonazepamu.

3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności i celowości oceniono ordynowanie refundowanych preparatów clonazepamu.

Zalecenia pokontrolne:

Ordynować leki refundowane tylko w przypadkach zgodnych z zakresami refundacji, określonymi w obowiązujących przepisach 

prawa i musi znajdować uzasadnienie w dokumentacji medycznej.

Skutki finansowe kontroli:

Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 475,55 zł.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7321.067.2018.WKO-I
13.08.2018

13.09.2018 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w Zielonej Górze

ul. Wazów 42

65-044 Zielona Góra

Temat kontroli:

Zasadność wystawiania recept na lek Depo-Medrol w okresie styczeń - 

maj 2018 r. przez lekarza Marka Golika.

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2018 – 31.05.2018

Wyniki kontroli:

1.Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej.

2.Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ,na podstawie kontrolowanej dokumentacji medycznej,

oceniono ordynowanie refundowanych preparatów methylprednizolonu.

Zalecenia pokontrolne:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7311.109.2018.WKO-I
06.09.2018

14.09.2018

Gabinet Dentystyczny Ryszard Lubiszewski

ul. Bolesława Krzywoustego 42/2

 65-039 Zielona Góra

Temat kontroli:

Wystawianie recept na refundowane preparaty lidokainy.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2014 – 31.08.2018.

Wyniki kontroli:

1.Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono wypisywanie na swoje nazwisko refundowanych preparatów 

lignokainy, wykorzystywanych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, w ramach zawartej umowy.

2.Ze względu na fakt, że Kontrolowany wypisywał recepty w sposób określony w pkt 1, odstąpiono od dokonania oceny 

ordynowania leku pod kątem kryterium rzetelności i celowości. 

Zalecenia pokontrolne

Zaopatrzenie w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, 

wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych zawartą umową, odbywać się musi zgodnie z art. 96 ust. 1 

pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (Dz.U. 2017. 2211 j.t.) i rozporządzeniem Ministra 

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

(Dz.U.2016.493 j.t.)

Skutki finansowe kontroli:

Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 772,58 zł.


