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UL. KOLEJOWA 5

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.

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.

1. 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.

Skutki finansowe:

- 735,21 zł naliczona na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w zw. z § 14 ust. 2 i ust. 4 umowy nr: 03-00-03644-19-02 z 

dnia 27 grudnia 2018 roku (nr pierwotny 03-16-01-03644-01) wraz z aneksami o udzielanie 

świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz w zw. z § 6 ust. 

2 i ust. 7 umowy nr 03-00-03644-20-01 z dnia 27 listopada 2019 roku (nr pierwotny 03-11-

02-03644-01) wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna, tytułem kary umownej.
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