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kontrolę 
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Informacja dotycząca ustaleń 

z kontroli 
Zalecenia pokontrolne  

i skutki finansowe / link 

 
Centrala 

Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

Departament 
Kontroli  

Terenowy Wydział 
Kontroli II  

w Bydgoszczy 

DK.TWK-
II.7301.026.2021.

ORD 

06.09.2021 r. – 
02.11.2021 r. 

Irena Łukaszewska 
prowadząca 

działalność pod 
nazwą: Niepubliczny 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej 

Przychodnia Lekarska 
ESKULAP - Irena 

Łukaszewska 
ul. R. Traugutta 10 A, 

87-800 Włocławek 

Ordynowanie środka 
spożywczego Modulen 

IBD proszek dla dorosłych 
pacjentów (wskazanie 

refundacyjne „Indukcja 
remisji u dzieci i 

młodzieży powyżej 5 roku 
życia z czynną postacią 

choroby Leśniowskiego – 
Crohna”). 

Okres objęty kontrolą od 1 
lipca 2017 r. do 31 grudnia 

2020 r. 

Zasadność ordynowania środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego Modulen 

IBD proszek dla dorosłych pacjentów (wskazanie 
refundacyjne „Indukcja remisji u dzieci i młodzieży 

powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby 
Leśniowskiego-Crohna”) w ramach próby objętej 

kontrolą 
Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji 

dokonano następujących ustaleń: 
Brak zasadności ordynacji środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego Modulen IBD 
proszek w odniesieniu do wskazań refundacyjnych 

zawartych w obowiązujących w okresie kontrolowanym 
Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych, ze względu na ordynowanie z 
naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności ww.  

preparatu, refundowanego tylko dla dzieci i młodzieży 
powyżej 5 r.ż.7, dla osoby dorosłej. 

Zakres nieprawidłowości obejmuje 1 dokumentację 
medyczną (100% badanej próby), w której odnotowano 

fakt wystawienia 62 recept na 360 opakowań środka 
spożywczego Modulen IBD proszek. 

 
ZALECENIA POKONTROLNE: 

Zobowiązano świadczeniodawcę do 
ordynowania środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego Modulen IBD proszek 

zgodnie z zakresem wskazań objętych 
refundacją, określonym w 

obwieszczeniach Ministra Zdrowia w 
sprawie Wykazów refundowanych 

leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych obowiązujących 

w okresie, w którym przepisywano 
dany lek – termin realizacji:  

niezwłocznie 
 

SKUTKI FINANSOWE: 
28 747,29 zł – tytułem kary umownej  

  


