ZARZĄDZENIE NR 9/2014/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 4 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie
nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie, ustawie
o refundacji, ustawie o wyrobach medycznych, rozporządzeniu MZ oraz Ogólnych
warunkach umów.”;
2) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,
poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz.
1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238,
poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440,
Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205,
poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290,1623, 1646 i 1650 oraz
z 2014 r. poz. 24.
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„2) zaopatrzenie w środki pomocnicze, z wyłączeniem środków pomocniczych
z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby
medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie,
w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie;”;
3) w § 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może
zostać

zrealizowane

wyłącznie

w

miesiącach,

na

które

zostało

wystawione,

z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.”;
4) w § 21 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 30 czerwca
2014 r. dopuszcza się stosowanie wzoru zlecenia określonego w załączniku nr 8
do zarządzenia.”;
5) w załączniku nr 7 do zarządzenia, w tabeli, po „wierszu 3” dodaje się „wiersz 3a”
„

w brzmieniu:
3a.

Zaopatrzenie w
środki pomocnicze z
wyłączeniem
środków
pomocniczych z
zakresu protetyki
słuchu i optyki
okularowej,
obejmujące
zaopatrzenie w
wyroby medyczne
wykonywane na
zamówienie

Czynności niezbędne
do zaopatrzenia
świadczeniobiorcy w
wyroby medyczne
wykonywane na
zamówienie,
wymienione w
załączniku do
rozporządzenia MZ

W każdym miejscu obsługi
świadczeniobiorców, w godzinach
realizacji świadczeń, stała obecność
fizjoterapeuty*.

„

;

6) dodaje się załącznik nr 8 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZASTĘPCA PREZESA DS. FINANSOWYCH
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Wiesława Kłos
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