
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 

Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7301.2.047.2022 

od 23 marca 2022 r.  
do 15 kwietnia 2022 r. 

Waldemar Malewski, 
działający pod firmą: 

WALDEMAR MALEWSKI 
Indywidualna Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska,  
ze stałym miejscem 

wykonywania działalności 
gospodarczej pod adresem:  

ul. Kwiatowa 12, 
62-028 Koziegłowy 

Temat kontroli: Ordynacja środka 
spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
Neocate LCP przez osobę uprawnioną. 
Okres objęty kontrolą:  od 1 stycznia 
2014 r. do 30 czerwca 2020 r. 

Weryfikacja prawidłowości i zasadności 
wystawiania recept refundowanych na środek 
spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego Neocate LCP przez osobę 
uprawnioną na podstawie prowadzonej 
dokumentacji medycznej w ramach próby 
objętej kontrolą. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym 
wyżej obszarze oceniono negatywnie. 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu 
przedstawił następujące zalecenia: 
Zobowiązuje się osobę uprawnioną do ordynacji oraz wystawiania recept z 
oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% wyłącznie w odniesieniu 
do pacjentów spełniających wszystkie kryteria wyrażone we 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 – termin realizacji zalecenia: na bieżąco. 
Skutki finansowe: kwota 1 762,81 zł, na którą składa się: kwota 287,15 zł –
tytułem kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą refundacji środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP a 
Neocate Junior, w dniu wystawienia recepty, tj. 24 października 2019 r. wraz 
z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji na 
podstawie art. 48 ust. 7a pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów 
medycznych (dalej: ustawa o refundacji) oraz kwota 1 475,66 zł - tytułem 
kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego wraz z odsetkami ustawowymi 
liczonymi od dnia dokonania refundacji na podstawie art. 48 ust. 7a pkt 4 
ustawy o refundacji. 


