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Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.004.2022 2022-01-27 - 2022-04-13

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM 

MATKI I NOWORODKA - SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY W KIELCACH

UL. PROSTA 30, 25-371 KIELCE

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.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

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 MZ” obowiązującego w 

czasie ordynowania produktu refundowanego.

Skutki finansowe:

wysokość kary umownej w wysokości nienależnej refundacji: 710,86 zł

Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.006.2022 2022-02-23 - 2022-04-05

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA LEKARSKA 

SAMODZIELNY PUBLICZNY  

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W KIELCACH

UL. W.SZCZEPANIAKA 23, 25-

118 KIELCE

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.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

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 MZ” obowiązującego w 

czasie ordynowania produktu refundowanego.

Skutki finansowe:

wysokość kary umownej w wysokości nienależnej refundacji: 392,27 zł

Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.008.2022 2022-03-10 - 2022-04-28

NZOZ SPECJALISTYCZNY 

GABINET NEUROLOGII 

DZIECIĘCEJ W KIELCACH 

URSZULA WĘGRZYCKA

UL. NISKA 5/12, 25-317 KIELCE

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.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

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 MZ” obowiązującego w 

czasie ordynowania produktu refundowanego.

Skutki finansowe:

wysokość kary umownej w wysokości nienależnej refundacji: 2 819,70 zł

Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.009.2022 2022-03-16 - 2022-04-26

ALERGO - MED KOPIŃSCY 

SPÓŁKA JAWNA

UL. MICKIEWICZA 44, 25-352 

KIELCE

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.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

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 MZ” obowiązującego w 

czasie ordynowania produktu refundowanego.

Skutki finansowe:

wysokość kary umownej w wysokości nienależnej refundacji: 8 681,26 zł

Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.010.2022 2022-03-29 - 2022-04-13

ALICJA NAJMOWICZ

UL. ZAWADZKIEGO 44, 28-200 

STASZÓW

Ordynacja środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP 

przez osobę uprawnioną.

Okres objęty kontrolą od 01.01.2014 roku do 

30.06.2020 roku.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

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 MZ” obowiązującego w 

czasie ordynowania produktu refundowanego.

Skutki finansowe:

wysokość kary umownej w wysokości nienależnej refundacji: 976,78 zł

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.


