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Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie 

Departamentu Kontroli 

Narodowego Funduszu Zdrowia

DK.TWK-III.7301.2.006.2022
od 2022-01-26

do 2022-02-14

MAGDALENA ILONA SZUKAŁA, LEKARZ 

NPWZ 2XXXXX4

20-209 LUBLIN,

UL. MEŁGIEWSKA 2

Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.

1. Brak 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 MZ, ze 

względu na niespełnienie kryterium wieku przy dokonywanej ordynacji dla 

dzieci powyżej 1. roku życia.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz z uwagi na 

opisany w dokumentacji medycznej stan kliniczny pacjenta, który na 

podstawie opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii 

dziecięcej warunkowo dopuszcza zaordynowanie środka spożywczego 

Neocate LCP dzieciom pomiędzy 12 a 18 miesiącem życia w przypadku 

istnienia wskazań refundacyjnych w części medycznej, a także brak różnicy 

w refundacji pomiędzy Neocate LCP a Neocate Advance, Narodowy 

Fundusz Zdrowia nie nakłada kary umownej.

1. Dokonywać 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.

Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie 

Departamentu Kontroli 

Narodowego Funduszu Zdrowia

DK.TWK-III.7301.2.002.2022
od 2022-01-19

do 2022-02-24

AGATA PAŚNIKOWSKA-ŻABA, LEKARZ 

POSIADAJĄCY PRAWO WYKONYWANIA 

ZAWODU NR 3XXXXX4,

20-819 LUBLIN, 

UL. TARASOWA 5/104,

UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ W RAMACH 

INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ 

WYŁĄCZNIE W ZAKŁADZIE PODMIOTU 

LECZNICZEGO W MIEJSCU UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ: CENTRUM MEDYCZNE LUXMED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

20-866 LUBLIN

UL. KONCERTOWA 4D

Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.

1. Brak 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 MZ, ze 

względu na niespełnienie kryterium wieku przy dokonywanej ordynacji dla 

dzieci powyżej 1. roku życia oraz niezgodnie z art. 45 ust. 1a ustawy o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty.

1. Zobowiązuje się osobę uprawnioną do wystawiania recept 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.

Skutki finansowe:

- 7 458,05 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 ustawy o refundacji.

Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie 

Departamentu Kontroli 

Narodowego Funduszu Zdrowia

DK.TWK-III.7301.2.004.2022
od 2022-01-19

do 2022-02-24

BEATA MAGDALENA SARNICKA 

WYSOKIŃSKA, LEKARZ POSIADAJĄCY 

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU NR 

1XXXXX1, 

20-706 LUBLIN, 

UL. STANISŁAWA MAGIERSKIEGO 23,

UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ W RAMACH 

INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ

PRAKTYKI LEKARSKIEJ WYŁĄCZNIE W 

ZAKŁADZIE PODMIOTU LECZNICZEGO W 

MIEJSCU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: 

CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 20-

555 LUBLIN,

UL. ZWYCIĘSKA 6A

Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.

1. Brak zasadności wystawienia 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 oraz niezgodnie z art. 45 ust. 1a ustawy o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty.

1. Zobowiązuje się osobę uprawnioną do wystawiania recept 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.

Skutki finansowe:

- 523,56 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 ustawy o refundacji.

Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie 

Departamentu Kontroli 

Narodowego Funduszu Zdrowia

DK.TWK-III.7301.2.005.2022
od 2022-02-04

do 2022-02-24

MARTA JURKIEWICZ, LEKARZ POSIADAJĄCY 

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU NR 

7XXXXX8,

UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ W

ZAKŁADZIE PODMIOTU LECZNICZEGO: 

CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

20-080 LUBLIN,

UL. RADZIWIŁŁOWSKA 5 

Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.

1. Brak zasadności wystawienia 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 oraz niezgodnie z art. 45 ust. 1a ustawy o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty.

1. Zobowiązuje się osobę uprawnioną do wystawiania recept 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.

Skutki finansowe:

- 984,21 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 ustawy o refundacji.

Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie 

Departamentu Kontroli 

Narodowego Funduszu Zdrowia

DK.TWK-III.7301.2.007.2022
od 2022-01-28

do 2022-02-24

BARBARA MOLGA-WILCZYŃSKA, LEKARZ 

POSIADAJĄCY PRAWO WYKONYWANIA

ZAWODU NR 8XXXXX2, 

20-539 LUBLIN, 

UL. DZIEWANNY 9/26, 

UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ

W RAMACH INDYWIDUALNEJ 

SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ 

WYŁĄCZNIE W

ZAKŁADZIE PODMIOTU LECZNICZEGO W 

MIEJSCU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: 

CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 23-

200 KRAŚNIK,

UL. LUBELSKA 56A

Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez osobę uprawnioną.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.

1. Brak 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 MZ, ze 

względu na niespełnienie kryterium wieku przy dokonywanej ordynacji dla 

dzieci powyżej 1. roku życia oraz niezgodnie z art. 45 ust. 1a ustawy z dn. 

5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz z uwagi na 

opisany w dokumentacji medycznej stan kliniczny pacjentów, na podstawie 

opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej, 

który warunkowo dopuszcza zaordynowanie środka spożywczego Neocate 

LCP dzieciom pomiędzy 12 a 18 miesiącem życia w przypadku istnienia 

wskazań refundacyjnych w części medycznej, a także wobec braku różnicy 

w refundacji pomiędzy Neocate LCP a Neocate Junior w kwietniu 2018 

roku oraz wartości refundacji Neocate Junior wyższej niż Neocate LCP 

Narodowy Fundusz Zdrowia odstępuje od nałożenia na osobę uprawnioną 

sankcji finansowych.

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 –

termin realizacji zalecenia: na bieżąco.
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