
 

 

Kontrola w aptekach w 2012 roku 

Informacja prasowa 

 

W 2012 r. oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły w aptekach 1076 postępowań kontrolnych. 938 

kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. Zakwestionowano 23.048 recept. 

Wartość zakwestionowanej refundacji to 1.625.883,22 zł, nałożonych kar umownych  32.894,35 zł. 

Umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację recept w 2012 roku miało 13.366 aptek oraz 

1145 punktów aptecznych. Łącznie więc 14.511 podmiotów rozliczało się z Funduszem. 

Typowanie aptek i punktów aptecznych do kontroli w 2012 roku odbywało się m.in. w oparciu 

o priorytety kontrolne określone przez Centralę Funduszu (na podstawie analizy zebranych 

z oddziałów wojewódzkich obszarów badań kontrolnych) oraz planu kontroli koordynowanych na 

2012 rok. Oddziały Funduszu dokonywały również analiz własnych oraz przeprowadzały kontrole 

doraźne, m.in. po sygnałach otrzymanych od organów ścigania. 

Mimo, że wzrosła znajomość i poprawność stosowania przepisów prawa, zespoły kontrolne Funduszu 

nadal odnotowują powtarzające się błędy: 

 w zakresie danych niezbędnych do wystawienia recepty na leki refundowane dotyczących 

pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy: 

 brak, niepełne lub nieczytelne dane pacjenta; brak, niepełne lub nieczytelne dane 

dotyczące osoby wystawiającej receptę lub/i brak podpisu, pieczątki osoby 

wystawiającej receptę 

 w zakresie przepisanych refundowanych leków lub wyrobów medycznych: 

 nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków – nieprawidłowe lub 

niepełne nazwy leków, postaci, dawki, wielkości opakowań i ilości leków oraz sposób 

dawkowania 

 w zakresie prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki: 

 realizacja recept przeterminowanych lub przed datą wystawienia; w przypadku recept 

z określonym terminem realizacji wydawanie ilości leku większej niż na 3-miesięczne lub 

1-miesięczne stosowanie, brak recept, których dane apteka przekazała drogą 

elektroniczną 

 w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi 

w raportach statystycznych do NFZ: 

 podanie w danych o obrocie innego numeru PESEL niż widniejący na awersie recepty; 

sprawozdany w raporcie XML kod EAN niezgodny z zaordynowanym lekiem). 

Ponadto zespoły kontrolne stwierdzały obrót substancjami niedozwolonymi w punktach aptecznych 

(w szczególności sprzedaż leków psychoanaleptycznych, substancji psychotropowych, trucizn oraz 

leków przeciwnowotworowych). Na przykład w samym tylko Podlaskim OW NFZ zakwestionowano 

z tego tytułu refundację na kwotę ponad 36 tys. zł. 

Kontrolerzy Funduszu ujawnili także dopisywanie leków do recept, wykorzystywanie numerów recept 

pełnopłatnych do przedstawienia ich jako numerów recept na drogie leki refundowane, realizację 

recept sfałszowanych. Zawyżano też wycenę kosztów wykonania leków recepturowych, 



 

 

nieuzasadnioną cenami zakupionych opakowań farmaceutycznych koniecznych do ich wykonania, ani 

cenami zakupionych surowców farmaceutycznych koniecznych do ich wykonania. Tylko w jednej 

aptece w obszarze działania Łódzkiego OW NFZ zakwestionowano z tego tytułu refundację na kwotę 

ponad 29 tys. zł. 
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