Zarządzenie Nr 51/2012/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
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 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:
świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 74/2011/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 października 2011 r. oraz zarządzeniem
Nr 22/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2012 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 – 3 otrzymują brzmienie:
"2. Wzory umów stanowią załączniki nr 2, 2a i 2b do zarządzenia, które są stosowane
i oznaczane odpowiednio do przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wzór umowy określony w załączniku nr 2a do zarządzenia stosuje się do zakresów, o których
mowa w § 5 pkt 15 i 16, zaś wzór umowy określony w załączniku nr 2b do zarządzenia, stosuje
się do zakresu, o którym mowa w § 5 pkt 17.";
2) w § 5 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
"17) leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy
baklofenowej.";
3) w § 7:
a) w ust. 2:
wyrazy "ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),
jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy." zastępuje się
wyrazami "ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654
z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów przejściowych tej ustawy.";
b) dodaje się ust. 4 – 7 w brzmieniu:
"4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach hospitalizacji,
zobowiązany jest do zapewnienia produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz innych

materiałów niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń
towarzyszących, o których mowa w art. 5 pkt 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie: leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy
baklofenowej, mogą przeprowadzać wspólne postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę
wyrobu medycznego – wszczepialnej pompy baklofenowej, zmierzające do wyłonienia dostawcy
oferującego najkorzystniejszą ofertę, działając w imieniu własnym albo upoważniając wybranego
spośród siebie zamawiającego do przeprowadzenia w ich imieniu i na ich rzecz postępowania.
6. O ile świadczeniodawcy przeprowadzą wspólne postępowanie, o którym mowa w ust. 5,
z dostawcą w nim wybranym, zawarte zostaną umowy na dostawę wyrobu medycznego –
wszczepialnej pompy baklofenowej na wynegocjowanych, warunkach jednolitych dla
wszystkich uczestniczących w tym postępowaniu świadczeniodawców.
7. Ocena oferty pod względem kryterium ceny, o której mowa w obowiązującym zarządzeniu
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert
w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie: leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy
baklofenowej, nie obejmuje kosztu zakupu wyrobu medycznego – wszczepialnej pompy
baklofenowej.";
4) w § 9:
a) w ust. 9 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) tlenoterapii domowej, zobowiązany jest do prowadzenia "Karty wizyt w domu pacjenta –
tlenoterapia" oraz "Karty serwisowej koncentratora tlenu", według wzorów stanowiących
odpowiednio załączniki nr 5 i 5a do zarządzenia,",
b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
"10. W przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń w zakresie: leczenie spastyczności
opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, zobowiązany jest
do przekazywania w formie elektronicznej danych do rejestru pacjentów po wszczepieniu pompy
baklofenowej, o którym mowa w obowiązującym rozporządzeniu szpitalnym w załączniku nr 4
lp. 26, zgodnie ze wzorem i w formacie określonym przez Fundusz.";
5) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia;
6) dodaje się załącznik nr 2b do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2
do niniejszego zarządzenia;
7) w załączniku nr 3 do zarządzenia dodaje się część 17 w brzmieniu określonym w załączniku
nr 3 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 4 część D do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4
do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego
zarządzenia;
10) dodaje się załącznik nr 5a do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 6
do niniejszego zarządzenia.
§ 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. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia,
do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
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 podpisania.
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz
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, Nr 127,
poz. 857, 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 i Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. Nr 22,
poz.123, Nr 205, poz. 1203 i 1363 oraz z 2012 r. poz. 123 i poz. 476.

