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Poziom Znaczniki Krot

ność 

Format  

[wart. domyślna] 

Opis elementu lub atrybutu Ograniczenia i inne zależności 

Elementy Atrybuty     

0 komunikat  1  Element główny komunikatu  

typ 1 3 duże litery Typ komunikatu PRH – Komunikat zawiera słownik produktów 

handlowych stosowanych w chemioterapii i 

programach lekowych 

wersja 1 Do 8 znaków Numer wersji komunikatu 1.11 

oddz-nfz 1 Do 2 cyfr Kody jednostki organizacyjnej NFZ   

1..16 OW NFZ 

18 Centrala NFZ 

Nadawca komunikatu 

czas-gen 1 Data + czas Data i czas generacji komunikatu 

 

 

wer-tech 1 Liczba (5,0) Wersja techniczna słownika produktów handlowych  

1 slow-nadrz  0-n  Wymagane wersje słowników nadrzędnych do 

zaimportowania danych z bieżącego komunikatu. 

 

kod-slownika 1 Ciąg do 6 znaków Kod słownika  

wer-tech 

 

1 Liczba 5,0 Wersja techniczna  

1 pozycja  1-n  Pozycje słownika produktów handlowych 

stosowanych w chemioterapii, programach 

terapeutycznych i programach lekowych. 

 

kod 1 Liczba (7,0) Kod produktu handlowego w Centralnym Słowniku 

Leków 

do celów identyfikacyjnych 



ean 0-1 Do 14 cyfr Europejski kod towarowy (EAN) produktu 

lekowego lub inny kod odpowiadający kodowi 

EAN. 

Od 1 lipca 2012 r. atrybut obligatoryjny dla leków 

stosowanych w chemioterapii (katalog 1n) i 

programach lekowych (katalog 1m). 

 

Kod EAN leku lub inny kod odpowiadający kodowi 

EAN, zgodnie z aktualnym obwieszczeniem ministra 

właściwego do spraw zdrowia, publikowanym w 

dziennikach urzędowych Ministra Zdrowia, 

wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 

refundacyjnej, obowiązującym w dniu zastosowania 

(podania) leku który został podany pacjentowi w 

ramach realizacji programu zdrowotnego (lekowego) 

lub chemioterapii 

symbol 0-1 Liczba (7,0) Dodatkowy kod produktu handlowego  

grupa-

substancji-kod 

1 Liczba (13, 0) Kod grupy  

nazwa 1 Do 150 znaków Nazwa handlowa leku  

postac 1 Do 100 znaków Postać leku  

dawka 1 Do 100 znaków dawka leku  

opak 1 Do 100 znaków Opakowanie leku  

podm-odp 1 Do 100 znaków Nazwa podmiotu odpowiedzialnego  

ilosc-subst 1 Liczba (14,5) Ilość substancji czynnej w opakowaniu wyrażona w 

jednostce określonej jedn-subst 

 

lb-sztuk 1 Liczba (14,5) Liczba sztuk w opakowaniu (np. tabl., amp.)  

status 1 1 znak Status pozycji Przyjmuje wartości: 

‘A’ – aktualny 

‘N’ – nieaktualny 

2 katalog  0-n  Informacja na temat tego w ramach jakich 

katalogów świadczeń istnieje możliwość rozliczenia 

produktu handlowego 

 

kod-katalogu 1 2 znaki Kod katalogu świadczeń  

3 taryfa  0-n  Dane na temat obowiązujących taryf w danym 

okresie czasu 

 

data-od 1 Data Data początku obowiązywania taryf  

data-do 0-1 Data Data końca obowiązywania taryf  

taryfa-bazowa 1 Liczba (10,4) Taryfa bazowa  

lb-roz-jednostek 1 Liczba (10,4) Liczba rozliczeniowych jednostek miary zawartych 

w jednym opakowaniu 

 

 


