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Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7311.107.2018.WKO-I
10.09.2018 

21.09.2018 

Indywidualna Praktyka Lekarska

 Joanna Boczkowska

ul. Świebodzińska 18

 66-218 Lubrza

Temat kontroli: 

Wystawianie recept na refundowane preparaty lidokainy.

Okres objęty kontrolą:

 01.01.2014 – 31.06.2018 

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 Kontrolowana wypisywała 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.

Skutki finansowe kontroli:

Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1 349,11.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7311.108.2018.WKO-I
12.09.2018 

18.09.2018 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 Przychodnia Stomatologiczna "DENTICO" 

Monika Mieluch

 ul. Konopnickiej 10

67-120 Kożuchów

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 nazwisko swoje i osób zatrudnionych w podmiocie 

kontrolowanym, refundowanych preparatów lidokainy, wykorzystywanych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, 

w ramach zawartej umowy.

2. Ze względu na fakt wypisywania recept 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 5 768,61.




