
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7301.1.009.2021 

Jednostka organizacyjna 
NFZ przeprowadzająca 
kontrolę 

Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia 

Numer postępowania 
kontrolnego 

DK.TWK-XII.7301.1.009.2021 

Termin przeprowadzenia 
kontroli 

Od 16.09.2021 r. do 04.11.2021 r. 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Metus" Spółka z o.o., 43-246 Strumień, 1 Maja 18 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

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. 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Na podstawie opisanych niżej ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 
1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. kontrolowanych umów: nr 122/202099/01/2017 z dnia 25.01.2017 r. w rodzaju 
Podstawowa Opieka Zdrowotna, w zakresie: - 01.0010.094.01: ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ; nr 122/202099/01/2018 z 
dnia 15.01.2018 r. w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna, w zakresie: - 01.0010.094.01: ŚWIADCZENIA LEKARZA 
POZ; nr 122/202099/01/2019 z dnia 15.01.2019 r. w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna, w zakresie:- 01.0010.094.01: 
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ; nr ] 122/202099/01/2020 z dnia 03.02.2020 r. w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna, w 
zakresie: - 01.0010.094.01: ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ w zakresie uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z 
przepisów prawa w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadnia przedstawiona niżej ocena 
cząstkowa odnosząca się do obszaru objętego badaniem kontrolnym. 
 
Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono: 
1. 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, ponieważ środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego Modulen IBD został przepisany niezgodnie z zakresem wskazań objętych refundacją, zamieszczonym w 
obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, aktualnych na dzień wystawienia recepty (wskazanie 
refundacyjne: indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna) 



tj. został zaordynowany dla osoby dorosłej, która ukończyła 18 rok życia. Tym samym stwierdzono brak zasadności 
ordynowania środka spożywczego. Dotyczy to 100% zaordynowanych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego w ramach próby objętej kontrolą. 

Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Zalecenia pokontrolne: 
- postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:  
1. przestrzeganie zapisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych, a w szczególności regulacji wynikających z art. 37 ww. ustawy tj. przestrzeganie aktualnych na 
dzień wystawienia recepty obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 
 
Skutki finansowe: 
- kwota 22 953,08 zł, w tym 20 034,24 zł nienależnej refundacji i 2 918,84 zł odsetek, naliczona na podstawie § 31 ust. 1 
pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości. 

 


