Zarządzenie Nr 11/2010/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 29 stycznia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne
programy zdrowotne
Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w związku z art. 48 ust. 8 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 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne wprowadza się
następujące zmiany:
1) w załączniku nr 3 do zarządzenia w pkt 5 Populacja, do której skierowany jest program zdanie drugie otrzymuje
brzmienie:
"Badania będą przeprowadzane raz na 3 lata, a u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV,
przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) – co 12 miesięcy.";
2) w załączniku nr 4 do zarządzenia:
a) w pkt 6 Populacja, do której skierowany jest program, opis kryteriów wykluczających otrzymuje brzmienie:
"Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe
o charakterze złośliwym w piersi.",
b) w pkt 7 Świadczenia zdrowotne w poszczególnych etapach realizacji programu w części Etap podstawowy –
schemat postępowania ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) zarejestrowanie w systemie informatycznym udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z jednoczesną
weryfikacją kwalifikacji do objęcia programem kobiety, która zgłosi się do programu (przy rejestracji należy
poinformować świadczeniobiorcę, iż wskazane jest aby przyniósł zdjęcia mammograficzne z poprzednich rund
skryningu w celu porównania);".
§ 2.
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych
zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów
zawartych ze świadczeniodawcami.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes
Narodowego Fundusz Zdrowia
Jacek Paszkiewicz
1) 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 oraz 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 i Nr 178, poz. 1374.

