
Kontrole NEOCATE stan na 31.03.2022 r.

Komórka organizacyjna, w jednostce organizacyjnej 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

TWK-VII DK.TWK-VII.7301.2.003.2022
od 28.02.2022 r. 

do 30.03.2022 r.
osoba uprawniona NPWZ 9714340

Temat kontroli: Ordynacja środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego Neocate LCP przez osobę 

uprawnioną.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 

30.06.2020 r.

Oceniono negatywnie: Weryfikacja prawidłowości i zasadności wystawiania recept 

refundowanych na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate 

LCP przez osobę uprawnioną, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej 

(100% próby objęty kontrolą).

Zalecenia pokontrolne: Dokonywanie 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 kontroli: 3.124,26 PLN

TWK-VII DK.TWK-VII.7301.2.004.2022
od 14.02.2022 r. 

do 14.03.2022 r.

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "ALERGIA-MED"

06-400 Ciechanów, ul. Gabriela Narutowicza 

20

Temat kontroli: 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.

Oceniono negatywnie: Weryfikacja prawidłowości i zasadności wystawiania recept 

refundowanych na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate 

LCP przez osobę uprawnioną, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej 

(100% próby objęty kontrolą).

Zalecenia pokontrolne: Dokonywanie 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 kontroli: 418,50 PLN

TWK-VII DK.TWK-VII.7301.2.010.2022
od 24.02.2022 r. 

do 11.03.2022 r.

CENTRUM MEDYCZNE ZANMED

05-074 Halinów, ul. Józefa Piłsudskiego 33

Temat kontroli: 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.

Oceniono negatywnie: Weryfikacja prawidłowości i zasadności wystawiania recept 

refundowanych na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate 

LCP przez osobę uprawnioną, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej 

(100% próby objęty kontrolą).

Zalecenia pokontrolne: Dokonywanie 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 MZ 

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującego w czasie ordynowania produktu 

refundowanego.

Skutki finansowe kontroli: 114,04 PLN

TWK-VII DK.TWK-VII.7301.2.002.2022
od 11.02.2022 r. 

do 03.03.2022 r.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MEDICAL CENTER

02-796 Warszawa, ul. Dembego 5/5

Temat kontroli: 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.

Oceniono negatywnie: Weryfikacja prawidłowości i zasadności wystawiania recept 

refundowanych na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate 

LCP przez osobę uprawnioną, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej 

(100% próby objęty kontrolą).

Zalecenia pokontrolne: Dokonywanie 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 kontroli: 211,19 PLN

TWK-VII DK.TWK-VII.7301.2.001.2022
od 09.02.2022 r. 

do 23.02.2022 r.

ZESPÓŁ LEKARZY SPECJALISTÓW MEDICA 

GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

08-110 Siedlce, ul. Brzeska 131

Temat kontroli: 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.

Oceniono negatywnie: Weryfikacja prawidłowości i zasadności wystawiania recept 

refundowanych na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate 

LCP przez osobę uprawnioną, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej 

(100% próby objęty kontrolą).

Zalecenia pokontrolne: Dokonywanie 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 kontroli: 3.898,34 PLN


