
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

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 

TWK-I Wrocław
DK.TWK-I.7301.2.023.2022

18.03.2022 r.

-

13.04.2022 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

LUBOMED s.c., ul. Gryfiogórska 6, 59-623

Lubomierz

Ordynacja środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego

Neocate LCP przez osobę uprawnioną.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 

r. do 30.06.2020 r.

W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające 

na braku zasadności wystawiania recepty 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. Zakres 

nieprawidłowości obejmuje 1 receptę (100% badanej próby), na której

przepisano 12 opakowań środka spożywczego Neocate LCP dla pacjenta, którego dokumentację 

medyczną objęto kontrolą.

Z uwagi na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej z dnia 

10.04.2021r. kwestionuje się jedynie refundację wynikającą z różnicy pomiędzy, dokonaną przez 

Fundusz refundacją Neocate LCP a refundacją Neocate Junior w okresie: wrzesień 2019 r.

Zobowiązuje się świadczeniodawcę do dokonywania ordynacji 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.

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: kwota 450,91 zł.

 W związku z niską wartość kwoty kary umownej 450,91 (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 91/00) 

Terenowy Wydział Kontroli I we Wrocławiu odstępuje od przedłożenia wezwania do zapłaty oraz nie 

wzywa do zapłaty kwoty 450,91 (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 91/00), zgodnie z zapisem art. 61u 

ustawy o świadczeniach


