
  

  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 / link

Departament Kontroli 
Terenowy Wydział Kontroli X

w Białymstoku  
DK.TWK-X.7301.2.005.2022.DRKX 07.03.2022 r. – 12.04.2022 r.

NZOZ „LEKARZ RODZINNY” 
JOANNA M. SZELĄG, ul. 
Stanisława Dubois 3/1, 15-
349 Białystok, wykonujący 
działalność leczniczą w 
zakładzie leczniczym: 
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Lekarz Rodzinny” 
Joanna Monika Szeląg z 
siedzibą j.w.

Weryfikacja prawidłowości i 
zasadności wystawiania recept 
refundowanych na środek 
spożywczy specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
Neocate LCP w ramach umowy 
o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, na podstawie 
prowadzonej dokumentacji 
medycznej, w ramach próby 
objętej kontrolą. 

Okres objęty kontrolą:
01.01.2014 r. - 30.06.2020 r.

W kontrolowanej działalności stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na braku zasadności 
wystawiania recept na środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP z 
naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności w 
odniesieniu do wskazań zawartych w obowiązującym w 
okresie kontrolowanym Obwieszczeniu MZ, ze względu 
na niespełnienie kryterium wieku przy dokonywanej 
ordynacji dla dzieci powyżej 1. roku życia

Ocena ogólna kontrolowanego podmiotu – negatywna

1. Zobowiązuje się osobę uprawnioną 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.

Skutki finansowe:
- brak

Departament Kontroli 
Terenowy Wydział Kontroli X

w Białymstoku  
DK.TWK-X.7301.2.006.2022.DRKX 08.03.2022 r. – 15.04.2022 r.

EWA JARMOC I ADAM 
BORUCH – SPÓŁKA 
PARTNERSKA LEKARZY 
PODSTAWOWEJ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ2 , ul. 
Białostocka 7/1, 18-106 
Turośń Kościelna, wykonujący 
działalność leczniczą w 
zakładzie leczniczym: NZOZ 
EWA JARMOC i ADAM 
BORUCH – BORUCH – 
SPÓŁKA PARTNERSKA 
LEKARZY PODSTAWOWEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ z 
siedzibą j.w.

Ordynacja środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego Neocate LCP w 
ramach umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Okres objęty kontrolą:
01.01.2014 r. - 30.06.2020 r.

W kontrolowanej działalności stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na braku zasadności 
wystawiania recept na środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP z 
naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności w 
odniesieniu do wskazań zawartych w obowiązującym w 
okresie kontrolowanym Obwieszczeniu MZ, ze względu 
na niespełnienie kryterium wieku przy dokonywanej 
ordynacji dla dzieci powyżej 1. roku życia

Ocena ogólna kontrolowanego podmiotu – negatywna

1. Zobowiązuje się osobę uprawnioną 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.

Skutki finansowe:
- brak

Departament Kontroli 
Terenowy Wydział Kontroli X

w Białymstoku  

DK.TWK-X.7301.2.008.2022.DRKX 09.03.2022 r. – 22.04.2022 r.

Anna Mazerska-Revol i 
partnerzy – spółka partnerska 
lekarzy, ul. Dobra 6, 15-034 
Białystok, wykonujący 
działalność leczniczą w 
zakładzie leczniczym: 
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia 
Lekarska „Dobra” Sp.p. z 
siedzibą j.w.

Ordynacja środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego Neocate LCP w 
ramach umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Okres objęty kontrolą:
01.01.2014 r. - 30.06.2020 r.

W kontrolowanej działalności stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na braku zasadności 
wystawiania recept na środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP z 
naniesionym ryczałtowym poziomem odpłatności w 
odniesieniu do wskazań zawartych w obowiązującym w 
okresie kontrolowanym Obwieszczeniu MZ, ze względu 
na niespełnienie kryterium wieku przy dokonywanej 
ordynacji dla dzieci powyżej 1. roku życia

Ocena ogólna kontrolowanego podmiotu – negatywna

1. Zobowiązuje się osobę uprawnioną 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.

Skutki finansowe:
- brak

Departament Kontroli 
Terenowy Wydział Kontroli X

w Białymstoku  

DK.TWK-X.7301.2.016.2022.DRKX 04.04.2022 r. – 26.04.2022 r.

Przychodnia Lekarska Ars 
Medica Bis E. Grzyb Spółka 
Jawna ul. Mościckiego 7, 42-
218 Częstochowa

Ordynacja środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego Neocate LCP w 
ramach umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Okres objęty kontrolą:
01.01.2014 r. - 30.06.2020 r.

W kontrolowanej działalności stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na braku zasadności 
wskazania ryczałtowego poziomu odpłatności na 
wystawionych receptach na środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP 
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 .

Ocena ogólna kontrolowanego podmiotu – negatywna

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

Skutki finansowe:
- 4 474,57 zł tytułem kary umownej
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