
Zarządzenie Nr 70/2008DGL                              

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
z dnia 19 września 2008 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia        

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W zarządzeniu Nr 37/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1: 

     a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

        „9) okresowa ocena skuteczności chemioterapii – realizowane  

w trybie ambulatoryjnym lub trybie jednodniowym, nie częściej niż raz  

w miesiącu i nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, kompleksowe świadczenie 

składające się z porady specjalistycznej oraz wykonywanych w trakcie tej 

porady badań laboratoryjnych i/lub obrazowych, zgodnie z obowiązującymi 

opartymi o aktualną wiedzę medyczną zasadami postępowania medycznego 

przy leczeniu nowotworów chemioterapią;”; 

     b) pkt.  15 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 
1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1411, 
Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 
1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i  Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, 
Nr 82, poz.559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 166, poz. 1172, Nr 
171, poz.1208 oraz z 2008 r. Nr 52, poz.305 i Nr 70, poz. 416. 
 
 

 



         „15) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią - udzielanie świadczeń  

w trybie ambulatoryjnym, których celem jest wykonanie badań 

diagnostycznych u pacjenta oraz podanie/wydanie leku 

przeciwnowotworowego;” 

2) w § 6: 

     a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

              „1. Świadczenia określone w katalogu świadczeń podstawowych:  

1) „hospitalizacja hematologiczna u dorosłych”; 

2) „hospitalizacja onkologiczna u dorosłych”; 

3) „hospitalizacja hematoonkologiczna u dzieci”; 

4) „hospitalizacja pulmonologiczna w celu leczenia nowotworów u 

dorosłych”; 

- dotyczą dni pobytu, w których następuje realizacja świadczeń dla   

pacjenta w ramach umowy o świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju 

leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii i/lub wykonanie badań 

diagnostycznych związanych z leczeniem nowotworów lub leczeniem 

powikłań chemioterapii. 

b) dodaje się ust.1a i 1 b w brzmieniu: 

 „1a. Świadczenie określone w katalogu świadczeń podstawowych jako        

„podanie chemioterapii w trybie jednodniowym”, dotyczy dni pobytu, w 

których następuje realizacja świadczeń dla pacjenta w ramach umowy 

o świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – 

chemioterapia i/lub wykonanie badań diagnostycznych związanych z 

leczeniem nowotworów. 

    1b. Świadczenia, o których mowa w ust.1 i 1a, można sumować z katalogiem 

świadczeń wspomagających, stanowiącym załącznik nr 1j do 

zarządzenia, o ile warunki udzielania świadczeń dopuszczają jego 

wykonanie.”; 

c)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

        „2. Świadczenie „porada ambulatoryjna związana z chemioterapią” 

dotyczy wizyty ambulatoryjnej, w ramach której  wykonywane są badania 

diagnostyczne oraz podanie/wydanie przez świadczeniodawcę leków 

przeciwnowotworowych celem samodzielnego przyjmowania przez 

pacjenta w domu.”; 



d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

  „5. W przypadku wydania przez świadczeniodawcę pacjentowi leku 

przeciwnowotworowego do stosowania w warunkach domowych, pacjent lub 

osoba posiadająca upoważnienie każdorazowo wypełnia oświadczenie o 

odbiorze leku zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia. Oświadczenie 

dołączone jest do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.”; 

3)  §11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

     „6. Świadczeniodawca zobowiązany jest do przeprowadzania okresowej oceny 

skuteczności chemioterapii zgodnie z kryteriami wykonania świadczenia, 

którego opis stanowi załącznik nr 4  do zarządzenia oraz umieszczania 

wyników oceny w indywidualnej karcie leczenia chorego, której wzór stanowi 

załącznik nr 4a do zarządzenia.”; 

4) w §14 ust. 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) sprawozdanie, którego wzór i zakres danych określa załącznik nr 4 do 

umowy  w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, że część II załącznika: 

„ewidencja faktur” dotyczy wyłącznie faktur związanych z zakupem leków z 

katalogu substancji oraz tych, które będą stosowane w ramach „chemioterapii 

niestandardowej”. Zakres danych przewidziany w II części załącznika 

„ewidencja faktur” jest przekazywany do OW NFZ, co miesiąc do dnia 5 po 

zakończonym miesiącu zgodnie z formatem XML opublikowanym przez NFZ.”; 

5) w §15 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

 „9)  W umowie o udzielanie świadczeń w zakresie chemioterapii, dopuszcza się 

okres krótszy niż 14 dni pomiędzy odrębnymi pobytami pacjentów w szpitalu, z 

powodu tej samej jednostki chorobowej.”; 

6)  załącznik nr 1e otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia; 

7)  załącznik nr 1f otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia; 

8)  załącznik nr 1j otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do zarządzenia; 

9) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do zarządzenia; 

10) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do  zarządzenia; 

11) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do zarządzenia; 

12) załącznik nr 4a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do  zarządzenia; 

13) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do zarządzenia; 

14) dodaje się załącznik nr 6 stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia, 



15) dodaje się załącznik nr 7 stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 września 2008 roku, 
z wyjątkiem § 2 ust.1 pkt 9 i  pkt 15,  § 6 ust.1 i ust.2,  § 11 ust 6 i ust.9 oraz §15 
ust.8 pkt 9, które wchodzą w życie od dnia 1 lipca 2008 r.  
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