ZARZĄDZENIE Nr 116/2016/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 25 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1793, 1807 i 1860), zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 54/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, zmienionym
zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
28 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) osobodzień – jednostkowa miara służąca do sprawozdawania
produktów

rozliczeniowych

w

katalogu

świadczeń

w

opiece

paliatywnej i hospicyjnej, stanowiącym załącznik nr 1do zarządzenia;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) punkt – jednostkowa miara służąca do określenia wartości produktu
rozliczeniowego określonego w katalogu świadczeń w opiece
paliatywnej

i

hospicyjnej,

stanowiącym

załącznik

nr

1

do zarządzenia;”;
2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku
do niniejszego zarządzenia.
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§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia,
stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym
przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 3.1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
obowiązani

są

do

wprowadzenia

do

postanowień

umów

zawartych

ze

świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami
po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Andrzej Jacyna
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