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Komunikat nr 13/2015 dla świadczeniodawców  

realizujących świadczenia w rodzaju  

leczenie szpitalne chemioterapia z zakresem skojarzonym 

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 roku w ramach umowy  

leczenie szpitalne chemioterapia dla następujących produktów jednostkowych : 

 5.08.05.0000171 – hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych/ 

zakwaterowanie, 

 5.08.05.0000174 – hospitalizacja hemotoonkologiczna u dzieci/zakwaterowanie, 

 5.08.05.0000170 – hospitalizacja hematologiczna u dorosłych/zakwaterowanie 

wprowadzony został nowy sposób wyliczania wartości zrealizowanych świadczeń.  

Powyższe świadczenia rozliczane będą na podstawie wyliczonej przez świadczeniodawcę 

dynamicznej taryfy. 

W celu prawidłowego rozliczenia ww. świadczeń w komunikacie SWIAD w atrybucie taryfa elementu  

nfz:dane-poz.rozl należy przekazać odpowiednią wartość wyliczoną zgodnie z wytycznymi 

określonymi w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ. Wyliczając taryfę należy uwzględnić 

degresję wartości punktowej  świadczeń, tj. trzy pierwsze osobodni są punktowane wyżej, każdy 

czwarty i kolejny osobodzień udzielania świadczeń punktowany mniej. 

 

Algorytm taryfikacji hospitalizacji związanych z chemioterapią 

Produkty jednostkowe o kodach:  

 5.08.05.0000171 – hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych/ 

zakwaterowanie, 

 5.08.05.0000174 – hospitalizacja hemotoonkologiczna u dzieci/zakwaterowanie, 

 5.08.05.0000170 – hospitalizacja hematologiczna u dorosłych/zakwaterowanie 

Długość trwania hospitalizacji powinna zostać wyrażona w dniach zgodnie z schematem OB. 

 

Przykład 

 Dla dnia przyjęcia 1.10.2015 i dnia wypisu 10.10.2015 długość hospitalizacji wynosić 

będzie 9 osobodni, 

 Dla przyjęcia 1.10.2015 i dnia wypisu 02.10.2015 długość  hospitalizacji wynosić będzie 

1 osobodzień, 
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Tabela 1.  

Produkt 

Liczba dni trwania 

hospitalizacji - początek 

przedziału 

Liczba dni trwania 

hospitalizacji - koniec 

przedziału 

Liczba 

punktów 

za dzień 

5.08.05.0000170 1 3 12 

5.08.05.0000170 4  ...n 11 

5.08.05.0000171 1 3 10 

5.08.05.0000171 4  ...n 9 

5.08.05.0000174 1 3 16 

5.08.05.0000174 4  ...n 15 

 

Każdy dzień hospitalizacji powinien mieć wyznaczoną odpowiednią liczbę punktów, którą należy 

rozliczyć. Oczekiwaną wartość taryfy, jaką powinien przekazać świadczeniodawca w danej pozycji 

rozliczeniowej,  stanowi zsumowana liczba punktów. 

 

Przykład 

Dla produktu 5.08.05.0000170 wskazanego do rozliczenia w ramach hospitalizacji trwającej 

 7 osobodni (pobyt 8 dniowy), taryfa powinna mieć wartość: 

Dzień  1 2 3 4 5 6 7 

Liczba punktów 12 12 12 11 11 11 11 

Wartość taryfy 80 

 

Ponadto Śląski OW NFZ informuje, że trwają prace dostosowawcze mające na celu 

zautomatyzowanie tego procesu, o udostępnieniu ww. dostosowania świadczeniodawcy zostaną 

poinformowani niezwłocznie po jego uruchomieniu. 

Równocześnie Śląski OW NFZ informuje, że w przypadku pozostałych produktów jednostkowych : 

 5.08.05.0000172 – porada ambulatoryjna związana z chemioterapią (z kompleksową                                            

realizacją świadczeń) 

 5.08.05.0000173 – porada ambulatoryjna związana z chemioterapią 

 5.08.05.0000175 – hospitalizacja jednego dnia związana z podaniem leku z katalogu  

1n część A 

 5.08.05.0000176 – hospitalizacja jednego dnia w pozostałych przypadkach, 

zasady rozliczania pozostają niezmienne, tj. produkty posiadają w słowniku przypisaną stałą wartość 

jednostki wynikającą z zapisów obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ. 


