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Centrala Narodowego Funduszu 

Zdrowia Departament Kontroli 

Terenowy Wydział Kontroli VI w 

Krakowie

DK.TWK-

VI.7301.2.024.2022

od 2022-03-17

do 2022-04-07

CMPROMED sp z o.o., ul. 

Osiedle Centrum C 8, 31-930  

KRAKÓW

Ordynacja środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w 

ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej.

Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w dniu 16.08.2018 r. kontrolowanej umowy

nr 061/200814/POZ/03/2015 z dnia 2 grudnia 2015 z aneksami o udzielanie świadczeń

gwarantowanych w zakresie podstawowa opieka zdrowotna w obszarze objętym niniejszą kontrolą.  

Powyższą ocenę ogólną uzasadnia przedstawiona niżej ocena cząstkowa obszaru objętego badaniem

kontrolnym. 

Negatywnie oceniono prawidłowość i zasadność 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 nieprawidłowość polegającą na braku

zasadności wystawienia w dniu 16.08.2018 r. recepty na środek spożywczy specjalnego 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. Zakres nieprawidłowości obejmuje

1 receptę (100% badanej próby), na której przepisano 5 opakowań środka spożywczego Neocate LCP

dla 1 świadczeniobiorcy,

którego dokumentację medyczną objęto kontrolą. 

Zobowiązuje się Kontrolowaną do wystawiania recept 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: 932,95 zł


