
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli I kwartał 2022 r.

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca 
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Numer postępowania kontrolnego
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Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie 

Departamentu Kontroli 

Narodowego Funduszu Zdrowia

DK.TWK-III.7321.009.2021
od 2021-11-22

do 2022-01-12

EUGENIUSZ WĘCŁAWIK, NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK 

ZDROWIA SUCHOWOLA,

22-400 SUCHOWOLA 241

Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatum 

w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

1. Preskrypcja leków niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i poziomem 

odpłatności zamieszczonymi w Obwieszczeniach MZ obowiązujących na dzień 

wystawiania recepty.

2. Oznaczenie na receptach niewłaściwego poziomu odpłatności.

1. Przestrzegać zasad refundacji ordynowanych leków zgodnie z Obwieszczeniami Ministra 

Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych aktualnych na dzień preskrypcji – 

termin realizacji – niezwłocznie.

Skutki finansowe:

- 3 198,69 zł naliczona na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 OWU w zw. z § 14 ust. 2 umowy o 

udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tytułem 

kary umownej.

Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie 

Departamentu Kontroli 

Narodowego Funduszu Zdrowia

DK.TWK-III.7321.010.2021
od 2021-12-10

do 2022-01-31

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W ADAMOWIE,

21-412 ADAMÓW,

UL. KLEEBERGA 36

Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatum 

w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r.

1. Ordynacja leków niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i poziomem 

odpłatności zamieszczonymi w Obwieszczeniach MZ.

2. Nieprawidłowe wpisy dotyczące kodu poziomu odpłatności zamieszczone na 

receptach.

3. Brak opisu badania lub wywiadu lekarskiego w dokumentacji medycznej.

1. Przestrzegać zasad refundacji ordynowanych leków zgodnie z obwieszczeniami Ministra 

Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych aktualnych na dzień preskrypcji – 

termin realizacji – niezwłocznie, na bieżąco.

2. Przestrzegać zasad prowadzenia indywidualnej dokumentacji, prowadzić dokumentację 

zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 

2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666 ze zm.) – niezwłocznie, na bieżąco.

Skutki finansowe:

- 43 886,54 zł naliczona na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 OWU w zw. z § 14 ust. 2 umowy o 

udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, tytułem 

kary umownej.

- 11 554,61 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia 

ws. OWU w zw. z § 14 ust. 1 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna tytułem kary umownej.

Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie 

Departamentu Kontroli 

Narodowego Funduszu Zdrowia

DK.TWK-III.7321.011.2021
od 2021-12-13

do 2022-01-31

ABM ANDRES, BRZEZIŃSKI, MARYNIUK, 

ZABŁOCKI SPÓŁKA PARTNERSKA,

21-530 PISZCZAC

UL. SPÓŁDZIELCZA 4

Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatum 

w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r.

1. Nieprawidłowy poziom odpłatności.

2. Brak wpisu leku w dokumentacji medycznej w poradzie z datą wystwienia tej 

recepty, na której zamieszczono dany lek.

3. Brak wpisu porady w dokumentacji medycznej z datą wystwienia recepty, na której 

zamieszczono dany lek.

4. Brak wpisu w dokumentacji medycznej dawkowania przepisanego leku z datą 

wystwienia recepty, na której zamieszczono dany lek.

5. Brak w dokumentacji medycznej wpisu porad, podczas których wystawiono recepty 

na kontrolowane leki.

6. Brak w dokumentacji medycznej w treści porad wpisu leku, który został przepisany 

na receptach z datą tej porady.

1. Przepisywanie leków zgodnie ze wskazaniami określonymi w Wykazie refundowanych 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych będącym załacznikiem do Obwieszczenia Ministra Zdrowia, obowiązującym w 

dniu wystawiania recepty na lek – termin realizacji – niezwłocznie.

2. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666 ze zm.), w tym ordynowanie leków w 

przypadkach uzasadnionych medycznie, co powinno być uwzględnione w zapisach w 

dokumentacji medycznej – termin realizacji – niezwłocznie.

Skutki finansowe:

- 10 215,45 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 umowy tytułem kary umownej.

- 6 592,98 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit d 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. 1 umowy tytułem kary umownej.

Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie 

Departamentu Kontroli 

Narodowego Funduszu Zdrowia

DK.TWK-III.7301.2.001.2022
od 2022-01-17

do 2022-02-28

"CENTRUM MEDYCZNE ANAMED" - ANNA 

BEDNARSKA, MAREK SIDOR SPÓŁKA JAWNA,

21-100 LUBARTÓW,

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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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.7301.2.006.2022
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.
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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.

Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie 

Departamentu Kontroli 

Narodowego Funduszu Zdrowia

DK.TWK-III.7301.2.010.2022
od 2022-02-07

do 2022-02-28

JAGODA MARLENA ŁUKASIK

23-400 BIŁGORAJ

UL. CEGIELNIANA 37/24

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.

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.

Skutki finansowe:

- 7 586,18 zł tytułem kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków 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.7301.2.013.2022
od 2022-02-08

do 2022-03-01

JULITA ALDONA WĄDOŁOWSKA

LEKARZ 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 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. 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.

Skutki finansowe:

- 16 832,90 zł tytułem kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków 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.7301.2.015.2022
od 2022-02-08

do 2022-03-16

ACS AUDIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

00-133 WARSZAWA,

ALEJA JANA PAWŁA II NR 22

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.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz z uwagi na opisany w 

dokumentacji medycznej stan kliniczny pacjenta, który na podstawie stanowiska 

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 

Junior, Narodowy Fundusz Zdrowia nie nakłada kary umownej.

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.
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