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Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.030.2018.WKO-I
01.03.2018

13.03.2018 

Apteka Centrum Zdrowia 

ul. Piłsudskiego 56

66-530 Drezdenko

Temat kontroli:

Kontrola realizacji recept na leki psychotropowe, oraz wydawanie 

preparatów przez osoby uprawnione.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016-10.03.2017.

Wyniki kontroli:

Pozytywnie z nieprawidłowościami 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.

Skutki finansowe kontroli:

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 350,47 zł.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.023.2018.WKO-I
20.02.2018

12.03.2018

Apteka Dr Max 

ul.Słoneczna 1/3 

66-600 Krosno Odrzańskie

Temat kontroli:

Kontrola realizacji recept na leki psychotropowe oraz wydawanie 

preparatów przez osoby uprawnione.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016-30.09.2017.

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 dotyczącezakwestionowanych recept. 

Skutki finansowe kontroli:

1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 947,06 zł;

2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 337,38  zł.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.041.2018.WKO-I
20.03.2018

23.03.2018 

Apteka Aspirynka 

Os.Centrum 3 

66-300 Międzyrzecz

Temat kontroli:

Kontrola realizacji recept na leki psychotropowe oraz wydawanie 

preparatów przez osoby uprawnione.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016-31.01.2018.

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:

1. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 194,06 zł.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.047.2018.WKO-I
03.04.2018

09.04.2018

Apteka Ziko 

ul. Żeromskiego 23

65-066 Zielona Góra

prowadzona przez Firmę Ziko Apteka Sp. z o. o. 

ul. Legnicka 5

31-216 Kraków, 

Temat kontroli:

kontrola aptek (sieciowych) w zakresie zgodności personelu 

zgłoszonego do realizacji umowy oraz realizacji recept ze 

szczególnym uwzględnianiem leków zawierających substancję czynną 

leflunomidum. 

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016 -09.04.2018.

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. Recepty realizowane są przez personel 

zgłoszony do umowy. Wydruki refundacyjne sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwoty refundacyjne zgodne 

ze zrealizowanymi receptami.

Zalecenia pokontrolne:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.048.2018.WKO-I
05.04.2018

25.04.2018 

APTEKA VITAMINA Sp.z.o.o  ul.Wojska Polskiego 

1A

68-208 Łęknica

Temat kontroli:

kontrola aptek (sieciowych) w zakresie zgodności personelu 

zgłoszonego do realizacji umowy oraz realizacji recept ze 

szczególnym uwzględnianiem leków zawierających substancję czynną 

leflunomidum. 

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016 -23.04.2018.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowiaw sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept. Recepty realizowane są przez personel 

zgłoszony do umowy. Wydruki refundacyjne sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwoty refundacyjne zgodne 

ze zrealizowanymi receptami.

Zalecenia pokontrolne:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.049.2018.WKO-I
06.04.2018

26.04.2018

Apteka  Dbam o Zdrowie 

ul. Domańskiego 2

68-200 Żary 

Temat kontroli:

kontrola aptek (sieciowych) w zakresie zgodności personelu 

zgłoszonego do realizacji umowy oraz realizacji recept ze 

szczególnym uwzględnianiem leków zawierających substancję czynną 

leflunomidum. 

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016 -23.04.2018.

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. Recepty realizowane są przez personel 

zgłoszony do umowy. Wydruki refundacyjne sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwoty refundacyjne zgodne 

ze zrealizowanymi receptami.

Zalecenia pokontrolne:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.026.2018.WKO-I
20.02.2018 

05.03.2018 

Apteka  Arnica

ul. 30 Stycznia 15/3 

66-400 Gorzów Wlkp

Prowadzona przez podmiot Irena Falgowska  ul.30 

Stycznia 15/3

66-400Gorzów Wlkp

Temat kontroli: 

Kontrola realizacji recept na leki psychotropowe oraz wydawanie 

preparatów przez osoby uprawnione.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r.-31.12.2017.

Wyniki kontroli:

Pozytywnie z nieprawidłowościami 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  1 737,42 zł;

2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1 722,97 zł. 

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.051.2018.WKO-I
24.04.2018 

30-04-2018 

Apteka Pod Wagą
ul. Cicha 5

67-400 Wschowa, prowadzonej przez Firmę 

Hubert s.j.

ul. Cicha 5

67-400 Wschowa

Temat kontroli:

Kontrola aptek (sieciowych) w zakresie zgodności personelu 

zgłoszonego do realizacji umowy oraz realizacji recept ze 

szczególnym uwzględnianiem leków zawierających substancję czynną 

leflunomidum. 

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016 - 30.04.2018.

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. Recepty realizowane są przez personel 

zgłoszony do umowy.

Zalecenia pokontrolne:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.043.2018.WKO-I
23.03.2018

13.04.2018 

Apteka Zdrowie

ul. Kościelna 9

66-200 Świebodzin

prowadzonej przez podmiot Apteka Prywatna 

„Zdrowie” Leszek Wesoły

ul. Kościelna 9

66-200 Świebodzin,

Temat kontroli:

Kontrola realizacji recept na leki psychotropowe oraz wydawanie 

preparatów przez osoby uprawnione.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016 - 31.01.2018.

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie z uchybieniami 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 dotyczącezakwestionowanych recept.,

2. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych,

3. Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.

 

Skutki finansowe kontroli:

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 2 157,58 zł.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.042.2018.WKO-I
22.03.2018 

12.04.2018 

Centrum Leków

 ul.Janka Krasickiego 2 

66-460 Witnica, 

prowadzonej przez podmiot 

Apteka Centrum Leków 

Agnieszka Romaneczko

ul. Janka Krasickiego 2

 66-460 Witnica

Temat kontroli:

Kontrola realizacji recept na leki psychotropowe oraz wydawanie 

preparatów przez osoby uprawnione.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016 - 31.01.2018.

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:

1. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 554,70 zł. 

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.060.2018.WKO-I
30.04.2018 

22.05.2018 

Apteka Ziko

ul. Staszica 6/lokal 11

 67-100 Nowa Sól

prowadzonej przez Firmę Ziko Apteka Sp. z o. o.

 ul. Legnicka 5

31-216 Kraków

Temat kontroli:

Kontrola aptek (sieciowych) w zakresie zgodności personelu 

zgłoszonego do realizacji umowy oraz realizacji recept ze 

szczególnym uwzględnianiem leków zawierających substancję czynną 

leflunomidum. 

Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-17.05.2018.

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. Recepty realizowane były na dzień 

przeprowadzenia czynności kontrolnych w aptece przez personel wykazany w umowie. 

Zalecenia pokontrolne:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.040.2018.WKO-I
16.03.2018 

06.04.2018 

Apteka  37,5

ul. Boh. Westerplatte 9

65-034 Zielona Góra

 prowadzonej przez podmiot FANDM sp. z o.o. 

sp.k.

 ul. Ułańska 4

66-008 Słone

Temat kontroli:

Kontrola realizacji recept na leki psychotropowe oraz wydawanie 

preparatów przez osoby uprawnione.

Okres objęty kontrolą:

11.01.2016- 31.12.2017. 

Wyniki kontroli:

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

Zalecenia pokontrolne:

1. Wykonać korektę komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ;

2. Wykonać korektę zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept;

3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;

6. Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.  

Skutki finansowe kontroli:

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 656,28 zł;

2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 146,32 zł.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.027.2018.WKO-I 21.02.2018

13.03.2018

Apteka Medapteka 

ul. Sulechowska 8

66-200 Świebodzin 

prowadzonej przez podmiot Pharmazone Sp. z o. 

o

ul. Armii Krajowej 137C/3

81-824 Sopot

Temat kontroli:

Kontrola realizacji recept na leki psychotropowe oraz wydawanie 

preparatów przez osoby uprawnione.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016-31.12.2017. 

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami 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;

4. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept;

5. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych;

6. Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.

Skutki finansowe kontroli:

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 885,56 zł ;

2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości  224,14 zł.



Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.053.2018.WKO-I
27.04.2018 

14.05.2018

Apteka Medapteka 

ul. Kościelna 3

66-200 Świebodzin

prowadzona przez podmiot Ratio Sp. z o. o.

ul. Armii Krajowej 137C/3

81-824 Sopot.

Temat kontroli:

Kontrola aptek (sieciowych) w zakresie zgodności personelu 

zgłoszonego do realizacji umowy oraz realizacji recept ze 

szczególnym uwzględnianiem leków zawierających substancję czynną 

leflunomidum. 

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016 -17.05.2018.

Wyniki kontroli:

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

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

3. Nieprawidłowe zgłaszanie zmian w ewidencji personelu apteki.

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 441,58 zł ;

2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 330,20 zł.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.058.2018.WKO-I

25.04.2018 

14.05.2018 

Apteka Stylowa

ul. Bohaterów Westerplatte 24

65-470 Zielona Góra

prowadzona przez podmiot 

S-PHARMA Sp. z o. o.

ul. F. Chopina 23/219

62-800 Kalisz.

Temat kontroli:

Kontrola aptek (sieciowych) w zakresie zgodności personelu 

zgłoszonego do realizacji umowy oraz realizacji recept ze 

szczególnym uwzględnianiem leków zawierających substancję czynną 

leflunomidum. 

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016 -14.05.2018.

Wyniki kontroli:

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

2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.

3. Pozytywnie oceniono poprawne zgłaszanie zmian w ewidencji personelu apteki.

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:

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 311,29 zł.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.064.2018.WKO-I
24.05.2018

01.06.2018 

Apteka Dr. Max

ul. Piłsudskiego 10

67-100 Nowa Sól

prowadzonej przez podmiot BRL 

Center-Polska Sp. z o. o

ul. Krzemieniecka 60 A

54-613 Wrocław.

Temat kontroli:

kontrola aptek ( sieciowych ) w zakresie zgodności personelu 

zgłoszonego do realizacji umowy, oraz realizacji recept ze 

szczególnym uwzględnieniem leków zawierających substancję czynną 

leflunomidum.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016 - 01.06.2018.

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. Recepty w aptece przechowywane były 

prawidłowo zgodnie z zapisami Ustawy Refundacyjnej z dnia 12.05.2011 r. oraz rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich obowiązujących w kontrolowanych okresach, otaksowania recept były czytelne.  Wydruki refundacyjne 

sporządzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwoty refundacyjne zgodne ze zrealizowanymi receptami. Recepty, na 

dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych były realizowane przez personel wykazany w umowie.

Zalecenia pokontrolne:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.052.2018.WKO-I
26.04.2018

14.05.2018

 Apteka Cef@rm 36,6

ul. Górczyńska 23

66-400 Gorzów Wielkopolski

prowadzona przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia 

Farmaceutycznego Cefarm Warszawa S.A.ul.

 Rzepakowa 2,

40-541 Katowice.

Temat kontroli:

kontrola aptek (sieciowych) w zakresie zgodności personelu 

zgłoszonego do realizacji umowy oraz realizacji recept ze 

szczególnym uwzględnianiem leków zawierających substancję czynną 

leflunomidum. 

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016 -14-05-2018.

Wyniki kontroli:

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

2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności  oceniono skontrolowane recepty;

3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zgodność personelu z umową

Zalecenia pokontrolne:

1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 

4. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych.

5. Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.  

6. 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  643,12 zł ;

2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 200,00 zł. 

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.034.2018.WKO-I
08.03.2018.

20.03.2018

Apteka  Centrum Zdrowia

ul. Bolesława Chrobrego 7

66-500 Strzelce Krajeńskie

 prowadzonej przez „OPTIMUM”

 Anna Złotnicka-Plucińska,

 Wojciech Pluciński Sp. J.

 ul. Wojska Polskiego 5

 72-315 Resko

Temat kontroli:

Kontrola realizacji recept na leki psychotropowe oraz wydawanie 

preparatów przez osoby uprawnione.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016 r. do 31.01.2018.

Wyniki kontroli:

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

Zalecenia pokontrolne:

1. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ.

4.Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 

5. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych.

6. Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. 

Skutki finansowe kontroli:

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 471,44 zł .

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.062.2018.WKO-I
18.05.2018

04.06.2018

Apteka Medapteka

 ul. Sulechowska 8

 66-200 Świebodzin,

 prowadzona przez podmiot PHARMAZONE Sp. z 

o. o. ul. Armii Krajowej 137C/3

81-824 Sopot.

Temat kontroli:

Kontrola aptek (sieciowych) w zakresie zgodności personelu 

zgłoszonego do realizacji umowy oraz realizacji recept ze 

szczególnym uwzględnianiem leków zawierających substancję czynną 

leflunomidum. 

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016-04.06.2018.

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 

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

3. Pozytywnie oceniono sposób przechowywania recept, czytelność otaksowania, wydruki i kwoty refundacyjne oraz personel 

wykazany w umowie 

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:

1. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 48,86 zł.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.063.2018.WKO-I
22.05.2018

28.05.2018 

Apteka Jedynka

ul. Przyjaźni 18

69-100 Słubice

prowadzona przez podmiot

 Apteka Nowa Sp. z o. o.

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:

23/2017 i 5/2018.

Wyniki kontroli:

Skontrolowane recepty oceniono pozytywnie pod względem kryterium legalności, a pozytywnie z uchybieniami pod względem 

kryterium rzetelności.

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:

1. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 231,83 zł.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.065.2018.WKO-I
25.05.2018 

01.06.2018 

Apteka Dr. Max

ul. Rynek 16/17

67-120 Kożuchów

prowadzona przez podmiot BRL Center Polska 

Sp. z o. o.

ul. Krzemieniecka 60a

54-613 Wrocław.

Temat kontroli:

kontrola aptek (sieciowych) w zakresie zgodności personelu 

zgłoszonego do realizacji umowy oraz realizacji recept ze 

szczególnym uwzględnianiem leków zawierających substancję czynną 

leflunomidum. 

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016 -01.06.2018.

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie z nieprawidłowością pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 

2. Pozytywnie oceniono sposób przechowywania recept, czytelność otaksowania, wydruki i kwoty refundacyjne oraz personel 

wykazany w umowie.

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:

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 162,48 zł.

Wydział Kontroli 

Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ 

w Zielonej Górze

04.7312.077.2018.WKO-I
26.06.2018

29.06.2018

Apteka Gemini

ul. Stefana Wyszyńskiego 29/1

65-536 Zielona Góra

powadzona przez podmiot GEMINI PHARM Sp. z 

o.o. 

ul. Świętojańska 16

81-368 Gdynia.

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 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

04.7312.073.2018.WKO-I
14.06.2018

 04.07.2018 

Apteka LFH-MORELOWA

ul. Morelowa 34

65-001 Zielona Góra prowadzonej przez podmiot 

LFH Sp. z o. o.

ul. Hiszpańska 31

65-001 Zielona Góra

Temat kontroli:

Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na 

realizację recept w latach 2016-2017.

Okres objęty kontrolą:

recepty refundowane z okresów: 14/2016, 23/2017, 2/2018.

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.


