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Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.069.2018.WKO-I
01.06.2018 
08.06.2018

Apteka Salus
ul. Rynek 8

66-010 Nowogród Bobrzański
prowadzona przez podmiot Salus Sp. z o. o.

ul. Wyszyńskiego 99/1
65-536 Zielona Góra

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017.

Okres objęty kontrolą:

Wybrane recepty refundowane z okresów 23/2017 oraz 4/2018.

Wyniki kontroli:

1.Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 
2.Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.  

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;
2.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept;
3.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
4.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.

Skutki finansowe kontroli:

1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości  94,62 zł;
2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 247,27 zł.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.079.2018.WKO-I
29.06.2018 
02.07.2018 

Apteka Stylowa 
ul.Księżnej Żaganny 19

68-100 Żagań
prowadzona przez podmiot 

MS-Pharma Sp. z o.o.
 ul. Wrocławska 152-186

62-800 Kalisz

Temat kontroli:

kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017,a które nie były poddawane 
kontroli przez LOW NFZ.

Okres objęty kontrolą:

wybrane  recepty refundowane z okresów  23/2017 i 8/2018.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept.

Zalecenia pokontrolne:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.070.2018.WKO-I
05.06.2018
25.06.2018

 Apteka Prima

ul. Kościuszki 3a
69-100 Słubice

prowadzonej przez podmiot 
APTEKI MACIASZEK I WSPÓLNICY Sp.J.

 ul. Kopernika 23
69-100 Słubice

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017.

Okres objęty kontrolą:

wybrane recepty refundowane z okresów: 6/2017, 8/2017, 21/2017, 
24/2017, 2/2018.

Wyniki kontroli:

Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono skontrolowane recepty .

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;
2.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept;
3.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
4.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.
Skutki finansowe kontroli:

1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości  28,94 zł; 
2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 509,02 zł.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.071.2018.WKO-I
07-06-2018
12-06-2018

Apteka LFH-OKULICKIEGO
 ul. Leopolda Okulickiego 37

65-001 Zielona Góra
 prowadzona przez podmiot LFH Sp. z o. o.

ul. Marii Skłodowskiej Curie 22
 40-058 Katowice

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017.

Okres objęty kontrolą:

wybrane recepty refundowane z okresów 19/2016, 6/2017, 5/2018.

Wyniki kontroli:

1. Pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty  pozytywnie. 
2. Pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty  pozytywnie z uchybieniami.

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;
2.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
3.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.  

Skutki finansowe kontroli:

Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości  223,50 zł.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.075.2018.WKO-I
21-06-2018
28-06-2018

Apteka Eliksir
 ul. Lotnicza 1

66-110 Babimost
prowadzona przez podmiot AMG-PHARM Sp. z o. o. 

Sp. Komandytowa
 ul. Jagiellońska 22 A

64-234 Przemęt

Temat kontroli:

kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017.

Okres objęty kontrolą:

recepty refundowane z okresów 20/2017, 22/2017, 5/2018.                           

Wyniki kontroli:

Pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono skontrolowane recepty pozytywnie z nieprawidłowościami. 

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;
2.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 
3.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
4.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.  

Skutki finansowe kontroli:

1 Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 170,45 zł;
2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 672,12 zł.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.078.2018.WKO-I
28-06-2018
02-07-2018

Apteka Centrum Zdrowia
ul. Piłsudskiego 56
66-530 Drezdenko

 prowadzona przez podmiot PHARMAKOPOLA 
Sp. z o. o. Sp. Komandytowa
ul. Tadeusza Kościuszki 14 c

72-315 Resko 

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane 
kontroli przez LOW NFZ.

Okres objęty kontrolą:

recepty refundowane z okresów 7/2017 i 1/2018.

Wyniki kontroli:

1. Pod względem kryterium legalności skontrolowane recepty zostały ocenione pozytywnie z nieprawidłowościami.
2. Pod względem kryterium rzetelności skontrolowane recepty zostały ocenione pozytywnie.

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept;
2.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
3.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.  

Skutki finansowe kontroli:

Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 101,69 zł.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.068.2018.WKO-I
29.05.2018 
08.06.2018

Apteka Dbam o Zdrowie
ul. Kościelna 19A/1 

66-415 Kłodawa, prowadzona przez podmiot
 GL-PHARMA 

Grzegorz Lewandowski
 ul. Kościelna 19A/1

66-415 Kłodawa

Temat kontroli:

kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017.

Okres objęty kontrolą:

recepty refundowane z okresów 22/2017 oraz 6/2018.

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty.
2. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium rzetelności skontrolowane recepty zostały ocenione . 

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ.
2.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 
3.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych.
4.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. 

Skutki finansowe kontroli:

1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości  11,28 zł;
2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 117,24 zł.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.076.2018.WKO-I
 22.06.2018
 02.07.2018 

 Apteka Rodzinna
Osiedle Kasztelańskie 3

 66-300 Międzyrzecz
prowadzona przez podmiot Apteka Rodzinna s. c.

 Barbara Kiernozek Wesoły, Tomasz Kiernozek
 ul. 2 Lutego 15 a

66-440 Skwierzyna

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017.

Okres objęty kontrolą:

wybrane recepty refundowane z okresów 23/2017 i 5/2018

Wyniki kontroli:

1.Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 
2.Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.  

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZl
2.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 
3.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
4.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.  

Skutki finansowe kontroli:

1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 857,61 zł;
2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1 386,96 zł.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.090.2018.WKO-I
27.07.2018
09.08.2018 

Apteka Centrum Zdrowia
ul. Pineckiego 1
69-200 Sulęcin

prowadzona przez podmiot Aquapharm Spółka 
z.o.o. Spółka Komandytowa
 ul. Ku Słońcu 23/24 gab. 35

71-073 Szczecin

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017 a które nie były poddawane 
kontroli przez LOW NFZ.

Okres objęty kontrolą:

wybrane recepty refundowane z okresów 23/2017 i 6/2018.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recepty niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept.

Zalecenia pokontrolne:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.088.2018.WKO-I
24.07.2018
06.08.2018 

Apteka 37,5 ul.Kupiecka 1
67-100 Nowa Sól

prowadzona przez podmiot FANDYM Sp. z o.o.
Sp. k. ul. Ułańska 4 

66-008 Słone

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017 a które nie były poddawane 
kontroli przez LOW NFZ.

Okres objęty kontrolą:

wybrane recepty refundowane z okresów 20/2017, 8/2018.

Wyniki kontroli:

1.Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty.
2.Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ.
2.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych.
3.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.

Skutki finansowe kontroli:

Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 192,50 zł. 

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.086.2018.WKO-I
23.07.2018 
10.08.2018

Apteka 37,5
ul. Zbyszka Godlewskiego 1A/52

65-552 Zielona Góra,
prowadzona przez podmiot FANDM Sp. z o. o. 

Sp. k. ul. Ułańska 4
66-008 Słone

Temat kontroli 

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane 
kontroli przez LOW NFZ.

Okres objęty kontrolą:

wybrane recepty refundowane z okresów 6/2017, 8/2017, 10/2017, 
14/2017, 18/2017, 2/2018, 5/2018, 6/2018, 10/2018.                                                       

Wyniki kontroli: 

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelnośći oceniono skontrolowane recepty. 

2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;
2.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept;
3.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
4.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.

Skutki finansowe kontroli:

1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 1 244,85 zł; 
2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1 392,67 zł.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.085.2018.WKO-I
26-07-2018
09-08-2018

Apteka Hipokrates
ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 19A/H4

66-400 Gorzów Wielkopolski
 prowadzona przez podmiot Hipokrates Sp. z o.o.

ul. Plac 650-lecia 1/3
78-500 Złocieniec

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane 
kontroli przez LOW NFZ.

Okres objęty kontrolą:

recepty refundowane z okresów 22/2017, 24/2017, 9/2018.                            

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono  skontrolowane recepty .
2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono  skontrolowane recepty. 

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;
2.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
3.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.

Skutki finansowe kontroli:

Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 220,85 zł.



Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.091.2018.WKO-I
31-07-2018
21.08.2018

Apteka Batorego
 ul. Stefana Batorego 126A

 65-001 Zielona Góra,
prowadzona przez podmiot Jan Mariański

ul. Sosnowa 6/1
 66-330 Pszczew

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane 
kontroli przez LOW NFZ.

Okres objęty kontrolą:

recepty refundowane z okresów 10/2017, 14/2017 i 8/2018. 

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono  skontrolowane recepty.
2. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;
2.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept;
3 Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
4.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; 
5. Przestrzegać obowiązku zgłaszania zmian w ewidencji personelu apteki do LOW NFZ w terminie, o którym mowa w art. 
45 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji lekow,środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów  medycznych. (Dz.U.2017.1844 j.t.).

Skutki finansowe kontroli:

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości  884,66 zł;
2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 485,82 zł. 

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.092.2018.WKO-I
09-08-2018
28-08-2018

Apteka Prima
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 4

66-400 Gorzów Wielkopolski,
prowadzona przez podmiot GW FARM

 Korpusiński sp.j.
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 4

66-400 Gorzów Wielkopolski

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane 
kontroli przez LOW NFZ.

Okres objęty kontrolą:

recepty refundowane z okresów 21/2017 i 11/2018.

                        

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty . 
2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;
2.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczącezakwestionowanych recept; 
3.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
4.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi;
5.Przestrzegać obowiązku zgłaszania zmian w ewidencji personelu apteki do LOW NFZ 
w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (Dz.U. 2017.1844 j.t.). 

Skutki finansowe kontroli:

1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości  2 638,34 zł;
2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 984,54 zł.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7322.087.2018.WKO-I
04.07.2018 
20-08.2018

Apteka Euro-Apteka
ul. Wrocławska 17

 65-427 Zielona Góra,
prowadzona przez podmiot EuroApteka Sp.z o.o.

ul. Żytnia 15/14
 01-014 Warszawa

Temat kontroli:

1.Kontrola prawidłowości realizacji umowy nr 0413/010638/12. 
2.Kontrola realizacji recept refundowanych zrealizowanych przez 
personel zgłoszony do umowy oraz przez osoby, które nie były 
wykazane jako personel fachowy.

Okres objęty kontrolą:

recepty refundowane zrealizowane w okresie 01.12.2017-15.06.2018.

Wyniki kontroli:

1. Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty.
2. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono  skontrolowane recepty.

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;
2.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept;
3.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
4.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi;  
5.Przestrzegać obowiązku zgłaszania zmian w ewidencji personelu apteki do LOW NFZ  w terminie, o którym mowa w art. 
45 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych. (Dz.U. 2017.1844 j.t.).

Skutki finansowe kontroli:

1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 8 541,00 zł;
2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1 636,79 zł.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7302.097.2018.WKO-I
17.08.2018
24.08.2018

Apteka Dbam o Zdrowie
ul. Matejki 1

 66-200 Świebodzin
prowadzona przez podmiot PZF CEFARM LUBLIN 

S.A.
ul. Spółdzielczości Pracy 78

20-147 Lublin

Temat kontroli:

Realizacja recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum)
i Pulmicort (budesonidum).

Okres objęty kontrolą:

od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty.
2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept;
2.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
3.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.  

Skutki finansowe kontroli:

Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości  191,34 zł. 

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7302.098.2018.WKO-I
16.08.2018
 05.09.2018 

Apteka Cito-s
 ul. Piłsudskiego 46H

 66-400 Gorzów Wielkopolski, prowadzonej przez 
podmiot GWM Sp. z o. o

 ul. Na Skarpie 49D
66-400 Gorzów Wielkopolski

Temat kontroli:

Realizacja recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum)
i Pulmicort (budesonidum).

Okres objęty kontrolą:     

od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Wyniki kontroli:

1.Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty.
2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept;
2.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
3.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.  

Skutki finansowe kontroli:

Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości  157,75 zł. 

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7302.100.2018.WKO-I
21.08.2018 
10.09.2018 

Apteka Dbam o Zdrowie
ul. Konstytucji 3 Maja 7
 66-300 Międzyrzecz

 prowadzonej przez podmiot GCF Sp. z o. o
 ul. Żurawia 32/34/434

 00-515 Warszawa

Temat kontroli:

Realizacja recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum)
i Pulmicort (budesonidum).

Okres objęty kontrolą:

od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.     

Wyniki kontroli:

1.Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 
2.Pozytywnie z uchybieniam pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;
2.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept;
3.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
4.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.  

Skutki finansowe kontroli:

1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 1 326,16 zł;
2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 942,70 zł .

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.101.2018.WKO-I
 23.08.2018
12.09.2018

 Apteka Miła 
ul. Gorzowska 19
66-432 Baczyna

prowadzonej przez podmiot JPJ Sp. z o. o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 12 B/1

66-400 Gorzów Wielkopolski

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane 
kontroli przez LOW NFZ.

Okres objęty kontrolą:

recepty refundowane z okresów 16, 20, 21/2017 oraz 2, 11/2018.

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 
2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;
2.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 
3.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
4.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.  

Skutki finansowe kontroli:

1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 225,88 zł; 
2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 996,27. 

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.102.2018.WKO-I
24.08.2018
13.09.2018 

Apteka  Przy Szpitalu
ul. Marcinkowskiego 67

66-300 Międzyrzecz
prowadzona przez podmiot ARNIKA

  Ewa Purpurowicz, Agata Blaski Sp. J.
ul. 30 Stycznia 80

66-300 Międzyrzecz

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017 a które nie były poddawane 
kontroli przez LOW NFZ.

Okres objęty kontrolą:

recepty refundowane z okresów 22 i 23/2017 oraz 8/2018.

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono  skontrolowane recepty.
2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;
2.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 
3.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
4.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; 
5.Przestrzegać obowiązku zgłaszania zmian w ewidencji personelu apteki do LOW NFZ w terminie, o którym mowa w art. 45 
ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów  medycznych. (Dz.U. 2017.1844 j.t.).

Skutki finansowe kontroli:

1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 549,74 zł; 
2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1 466,55 zł.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.095.2018.WKO-I
10-08-2018
29-08-2018

Apteka „99”
ul.Stanisława Staszica 9 AB

65-001 Zielona Góra
 prowadzonej przez podmiot OPTIFARM sp. z o.o

ul. Dekoracyjna 8
 65-722 Zielona Góra

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017 a które nie były poddawane 
kontroli przez LOW NFZ.

Okres objęty kontrolą:

wybrane recepty refundowane z okresów 20/2017, 5/2018, 10/2018.                            

Wyniki kontroli: 

Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept.

Zalecenia pokontrolne:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7302.099.2018.WKO-I
21.08.2018
10.09.2018

Apteka Grodzka
ul. Zachodnia 8  A

66-300 Międzyrzecz
prowadzona przez podmiot 

Apteka "Grodzka" Mariusz Wiśniewski
ul. Zachodnia 8/A

66-300 Międzyrzecz

Temat kontroli:

Realizacja recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum)
i Pulmicort (budesonidum).

Okres objęty kontrolą:

01.01.2014 - 31.12.2017

Wyniki kontroli:

1.Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono  skontrolowane recepty .
2.Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.

Zalecenia pokontrolne:

1.Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;
2.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;
3.Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.  

Skutki finansowe kontroli:

Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 189,88 zł. 

Wydział Kontroli 
Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.103.2018.WKO-I
28.08.2018
07.09.2018 

Apteka Stylowa 4
ul. Wyszyńskiego 3
65-536 Zielona Góra

 prowadzonej przez podmiot MS-PHARMA
ul. Wrocławska 152-186

62-800 Kalisz                              

Temat kontroli: 

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 
realizację recept w latach 2016-2017 a które nie były poddawane 
kontroli przez LOW NFZ.

Okres objęty kontrolą:

recepty refundowane z okresów 23/2017 oraz 6/2018

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept.

Zalecenia pokontrolne: 

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.


