
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

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 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ 

12.7302.184.2017.
WKR-I-3 

Od 8.11.2017 r. do 
17.11.2017 r. 

Apteka 
ogólnodostępna o 
nazwie „Pod 
Eskulapem”,  
43-230 
Goczałkowice Zdrój, 
ul. Boczna 2 d, 
należąca do Pani 
Ireny Beberok 
prowadzącej 
działalność 
gospodarczą pod 
firmą: Apteka „Pod 
Eskulapem” Irena 
Beberok 

Realizacja recept 
wystawionych na 
wybrane leki dla 
pacjentów z 
uprawnieniami IB 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
leków 
posiadających 
status Rpz. 
Okres objęty 
kontrolą: 
od 1 stycznia 2015 
roku do 31 grudnia 
2016 roku 

1. Kontroli poddano: 
139 recept (2055 pozycji) wystawionych na 
wybrane leki dla pacjentów z 
uprawnieniami IB o łącznej wartości 
refundacji 88 460,74 PLN. 

2. Realizacja recept wystawionych na lek: 
Eylea roztwór do wstrzykiwań 0,04 g/ml 1 
fiol., zrealizowanych dla pacjentów z 
uprawnieniami IB – urzędowa marża 
detaliczna na leki spoza list 
refundowanych wydawane dla pacjenta z 
uprawnieniami IB 

Po dokonaniu analizy cen hurtowych brutto 
oraz cen detalicznych ww. leków nie 
stwierdzono rozbieżności pomiędzy 
urzędową marżą detaliczną ustaloną przez 
aptekę i przekazaną w komunikatach 
elektronicznych zawierających informacje o 
obrocie ww. refundowanymi lekami, 
wynikających ze zrealizowanych recept 
podlegających refundacji do Śląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, 
a urzędową marżą detaliczną wynikającą z 
treści art.7 ust. 6 ustawy o refundacji leków.  
3. Realizacja wybranych recept 

wystawionych na refundowane leki, 
środki spożywcze specjalnego 

Wobec braku 
nieprawidłowości 
Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach 
odstępuje od 
wydania zaleceń 
pokontrolnych. 



przeznaczenia żywieniowego, wyroby 
medyczne - dane o obrocie 
refundowanymi lekami, środkami 
spożywczymi specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobami medycznymi 

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, 
w odniesieniu do 50 wytypowanych recept, 
nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy 
danymi zamieszczonymi na oryginałach tych 
recept a danymi przekazanymi z tych recept 
w komunikatach elektronicznych przez 
aptekę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ. 

 


