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Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli  
Terenowy Wydział 

Kontroli II  
w Bydgoszczy 

DK.TWK-
II.7301.027.2022.

ORD 

07.04.2022 r. – 
10.05.2022 r. 

 
Wojciech Woźnicki - 

prowadzący 
działalność pod 

nazwą: 
NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ " 

ARSMED” Wojciech 
Woźnicki, ul. Szkolna 

4,  
87-605 Tłuchowo 

 

Ordynacja środka 
spożywczego specjalnego 

przeznaczenia 
żywieniowego Neocate 

LCP w ramach umowy o 
udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej. 
Okres objęty kontrolą od 

01.01.2014 r. do 
30.06.2020 r. 

 
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.  
 

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 obowiązujących 

w okresie kontrolowanym Obwieszczeniach Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ze względu 

na niespełnienie kryterium wieku przy dokonywanej 
ordynacji dla dziecka powyżej 1. roku życia.  

Zakres nieprawidłowości obejmuje 3 recepty (100% 
badanej próby), na których przepisano 18 opakowań 

środka spożywczego Neocate LCP dla 1 pacjenta, 
którego dokumentację medyczną objęto kontrolą.  

 

 
ZALECENIA POKONTROLNE: 

Zobowiązano 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 – termin realizacji 

zalecenia: na bieżąco 
 

SKUTKI FINANSOWE: 
231,72 zł – tytułem kary umownej 

 
Z uwagi na zapis art. 61u ust. 1 

ustawy o świadczeniach który 
stanowi, że Prezes Funduszu pobiera 

lub dochodzi należności wynikających 
z kar określonych w wystąpieniu 

pokontrolnym, jeżeli ich kwota 
określona dla danego podmiotu 

kontrolowanego, w dniu podpisania 
wystąpienia pokontrolnego, 

jednorazowo przekracza 543,37 zł, 
odstąpiono od jej pobrania. 

 


