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Komunikat nr 121/2015 dla świadczeniodawców  

realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne  

chemioterapia z zakresem skojarzonym oraz radioterapia  

w sprawie informacji dotyczących zakwaterowania  

oraz oceny stanu sprawności pacjenta według skali ZUBRODA-ECOG-WHO 

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że od dnia 1 kwietnia 2015 roku w ramach umowy 

leczenie szpitalne chemioterapia oraz radioterapia zgodnie z treścią załącznika do Zarządzenia 

16/2015/DI Prezesa NFZ z dnia 31 marca 2015 roku świadczeniodawcy są zobligowani do przesłania 

informacji dotyczących zarówno zakwaterowania jak i oceny stanu sprawności pacjenta według skali 

ZUBRODA-ECOG-WHO. 

W przypadku elementu nfz: ocena – sprawn. świadczeniodawca realizujący umowę w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie chemioterapii jest zobowiązany do wykonania oceny sprawności pacjenta według 

skali ZUBRODA-ECOG-WHO przed każdym cyklem chemioterapii, zgodnie z kryteriami określonymi 

odpowiednio w załączniku Nr 8 do Zarządzenia Nr 80/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia  

5 grudnia 2014 roku (z późń. zm.) oraz zgodnie z §1punkt 5 do Zarządzenie 81/2014/DSOZ Prezesa 

NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w brzmieniu:„13. W sytuacji udzielania świadczeń z zakresu radioterapii 

onkologicznej, wymienionych w załączniku nr 1d do zarządzenia, świadczeniodawca przed 

wdrożeniem leczenia radioterapeutycznego, obowiązany jest przeprowadzić ocenę stanu sprawności 

pacjenta według skali WHO/Zubroda/ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group)[1]), określonej  

w załączniku nr 14 do zarządzenia. Ocenę stanu ogólnego pacjenta poddawanego leczeniu 

onkologicznemu, należy załączyć do dokumentacji medycznej pacjenta oraz sprawozdać łącznie  

ze świadczeniem”. 

Stopień sprawności zgodnie z treścią nowego wzoru komunikatu XML powinien przyjmować 

następujące wartości: 

0 - normalna sprawność, zdolność wykonywania wszystkich czynności bez ograniczenia, 

1 - objawy choroby, chory chodzący, zdolny tylko do lekkiej pracy, 

2 - chory zdolny do wykonywania czynności osobistych, ale niezdolny do pracy; spędza w łóżku mniej 

niż pół dnia, 

3 - chory zdolny do wykonywania czynności osobistych w stopniu ograniczonym; spędza w łóżku 

więcej niż pół dnia, 

4 - chory unieruchomiony w łóżku; wymaga stałej opieki. 
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W przypadku elementu zakwaterowanie informacja przekazywana jest wyłącznie dla produktów 

jednostkowych związanych z zakwaterowaniem do teleradioterapii w trybie ambulatoryjnym oraz 

chemioterapii hospitalizacji, zgodnie z treścią tabeli nr 18 Kod miejsca zakwaterowania 

świadczeniobiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 33b ust. 1 ustawy do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych 

informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych 

informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 

publicznych.  

Tabela nr 18. Kod miejsca zakwaterowania świadczeniobiorcy w przypadku, o którym mowa  

w art. 33b ust. 1 ustawy 

Lp. Miejsce Kod 

1 pomieszczenia podmiotu leczniczego 1 

2 

Miejsce, w którym świadczy się usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

196 i 822) w zakresie krótkotrwałego, ogólnie dostępnego wynajmowania 

domów, mieszkań i pokoi. 

2 

 


