
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

Jednostka 

organizacyjna 

NFZ 

przeprowadza

jąca 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 

TWK-I Wrocław
DK.TWK-

I.7301.013.2021

21.10.2021 r.

-

30.11.2021 r.

Zakład Lecznictwa 

Ambulatoryjnego

[ul. Adama Mickiewicza 20, 

57-100 Strzelin]

Ordynacja środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego

Neocate LCP w ramach umowy o 

udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej.

Okres objęty kontrolą: od 

01.01.2018 r. do 30.06.2020 r.

W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1) braku zasadności wystawiania recept na środek spożywczy specjalnego

przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP z naniesionym ryczałtowym

poziomem odpłatności w odniesieniu do wskazań zawartych

w obowiązujących w okresie kontrolowanym Obwieszczeniach MZ, ze

względu na niespełnienie kryterium wieku przy dokonywanej ordynacji dla

dzieci powyżej 1. roku życia w przypadku skontrolowanego pacjenta.

Zakres nieprawidłowości obejmuje 11 recepty (100% badanej próby), na których 

przepisano sumarycznie 70 opakowania środka spożywczego Neocate LCP dla 1 

pacjenta, którego dokumentacje medyczne objęto kontrolą. 

1. Zobowiązuje się świadczeniodawcę do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu

odpłatności innego niż 100% wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie

kryteria wyrażone w wskazaniach refundacyjnych określonych dla danego produktu

refundowanego, zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz

wyrobów medycznych, obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz z uwagi na opisany w dokumentacji medycznej stan kliniczny pacjenta, 

który na podstawie opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej warunkowo dopuszcza zaordynowanie 

środka spożywczego Neocate LCP dzieciom

pomiędzy 12. a 18. miesiącem życia w przypadku istnienia wskazań refundacyjnych w części medycznej, Narodowy Fundusz 

Zdrowia nakłada na podmiot kontrolowany następującą sankcję:

Na powyższą kwotę składają się:

406,10 zł oraz odsetki ustawowe od dnia dokonania refundacji w wysokości 178,24 zł w okresie: czerwiec – październik 2019 r.

dnia dokonania refundacji w wysokości 339,08 zł.


