Zarządzenie Nr 40/2012/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 6 lipca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 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 85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem
Nr 10/2011/DSOZ z dnia 28 lutego 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. W ramach porozumienia zawartego pomiędzy właściwym Dyrektorem
Oddziału Funduszu a Świadczeniodawcą, którego treść stanowi załącznik nr 6
do umowy, Świadczeniodawca udziela porad lekarskich, których przyczyną
główną

jest

zgłoszenie

się

Świadczeniobiorcy

do

Świadczeniodawcy

w następstwie nieprawidłowego postępowania, związanego z ordynacją
lekarską naruszającą uprawnienia Świadczeniobiorcy w zakresie refundacji
leków.”;
2) w § 9 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
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 , 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, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107,
poz. 679, Nr 125, poz.842 i Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228 , Nr 205, poz.1363, Nr 225,
poz. 1465, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1723 i 1725, 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 oraz z 2012 r. Nr 22, poz.123 i poz. 476.

1

„8. Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania Oddziałowi Funduszu
informacji o zrealizowanych poradach lekarskich oznaczonych według
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
– Rewizja Dziesiąta (ICD-10), jako Z04, o których mowa w § 6 ust. 10, za dany
okres rozliczeniowy podlegający rozliczeniu w ramach umowy, wraz
z potwierdzoną za zgodność kopią nieprawidłowo wystawionej recepty.
Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest przekazywana
na zasadach określonych w ust. 2.”;
3) w § 5 załącznika nr 2 do zarządzenia po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Cena jednostki rozliczeniowej za zrealizowane świadczenie, o którym
mowa w § 6 ust. 10 zarządzenia Nr 85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej, z późn. zm. ma wartość 25,00 PLN.”;
4) w załączniku nr 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia w tabeli:
„Świadczenia

sprawozdawane

za

pomocą

komunikatu

XML

zgodnie

z przedmiotem umowy” po poz. 1.12 dodaje się poz. 2 w brzmieniu:„
2

5.01.00.0000113

2.4

Porady lekarskie (według
ICD-10 - Z04)

SWIAD

„
5) dodaje się załącznik nr 6 do umowy - Porozumienie w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zobowiązuje się Dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu
Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z przepisów niniejszego zarządzenia,
w zawartych ze Świadczeniodawcami umowach, z którymi zawarto porozumienia,
o których mowa w § 1 pkt 1niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 lipca
2012 r.
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz
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