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Komunikat nr 136/2015 

dla świadczeniodawców realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ 

w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna  

w zakresie 02.1580.001.02 - świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu 

 

 

Informuję, że Zarządzenie nr 90/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

11 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wprowadza pakiety dotyczące diagnostyki 

mięsaków kości oraz rozszerza wykaz skojarzonych zakresów diagnostyki onkologicznej o ortopedię 

i traumatologię narządu ruchu. 

 

W związku z powyższym, świadczeniodawcy, posiadający zawartą z NFZ umowę w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 02.1580.001.02 świadczenia w zakresie ortopedii 

i traumatologii narządu, zainteresowani realizacją diagnostyki onkologicznej w ramach wydzielonego 

zakresu skojarzonego 02.1580.301.02 świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu 

diagnostyka onkologiczna, proszeni są o pilne dostarczenie do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia stosownych deklaracji w tej sprawie. W treści deklaracji powinna 

zostać podana data z jaką świadczeniodawca zamierza rozpocząć realizację diagnostyki 

onkologicznej w ramach ortopedii i traumatologii narządu ruchu w oparciu o dedykowany zakres 

skojarzony, a także  oświadczenie, że spełnia on wymogi konieczne do realizacji świadczeń, 

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2013 r. poz. 1413 

z poźn. zm.). 

 

Jednocześnie informuję, że warunkiem niezbędnym do poszerzenia umowy poprzez wydzielenie 

zakresu skojarzonego przeznaczonego na przedmiotowe świadczenia jest spełnienie warunków 

ujętych we wspomnianym wyżej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które stanowią, że 

świadczeniodawca obowiązany jest: 

 

1. zapewniać i finansować w ramach diagnostyki onkologicznej dostęp co najmniej  

do badań TK, RM, PET, medycyny nuklearnej oraz endoskopowych, zgodnie z załącznikiem 

nr 3 a do Zarządzenia, 

2. posiadać procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki 

onkologicznej i leczenia onkologicznego. 

 

W związku z powyższym, wraz z deklaracją o woli przystąpienia do realizacji szybkiej terapii 

onkologicznej koniecznym jest dostarczenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii 
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stosownych umów podwykonawczych oraz procedury postępowania i organizacji udzielania 

świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. 

 


