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Uzasadnienie 

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 

2361 i 2434), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”. 

W zarządzeniu Nr 119/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju leczenie szpitalne dokonano zmian w zakresie katalogu produktów 

do sumowania (1c). Zmiany te związane są z koniecznością dostosowania przepisów 

zarządzenia Prezesa Funduszu do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki 

w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1516). Polegają na symetryzacji produktów 

rozliczeniowych dedykowanych rozliczaniu krwi i jej składników z treścią 

przywołanego rozporządzenia. Utworzono w tym celu nowe produkty rozliczeniowe, 

które umożliwią również retrospektywne monitorowanie sposobu gospodarowania 

krwią i jej preparatami.  

Konsekwentnie dokonano również zmian w zakresie katalogu – pakiet 

onkologiczny (3b), w zakresie produktów rozliczeniowych dedykowanych rozliczaniu 

krwi i jej składników. 

 Dodatkowo w katalogu produktów do sumowania (1c) utworzono nowy produkt 

rozliczeniowy: 5.53.01.0001528 Konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania 

znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego, będące 

konsekwencją wprowadzenia nowego świadczenia gwarantowanego: Porada 

specjalistyczna – anestezjologia, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

15 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2423), z zastrzeżeniem, że produkt możliwy jest do rozliczenia w dacie 

hospitalizacji, pod warunkiem że konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania 

znieczulenia odbyła się przed datą hospitalizacji. Należy jednocześnie wskazać, 

że przedmiotowa porada nie jest kwalifikacją pacjenta do znieczulenia realizowaną 

nie później niż 24 godziny przed zabiegiem w trybie planowym, o której mowa 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu 
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organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2218). 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jego podpisania, 

z zastrzeżeniem, że przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki 

zdrowotnej sprawozdawanych po dniu wejścia w życie zarządzenia, a udzielonych 

nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2018 r. 

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie 

z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika 

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r., 

poz. 1146), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych. 

W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym 

w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, 

samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek 

i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, 

w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach. 

 


