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Komunikat nr 31/2015 dla świadczeniodawców  

realizujących świadczenia w rodzaju  

leczenie szpitalne chemioterapia z zakresem skojarzonym  

w sprawie zasad udzielania i rozliczania tych świadczeń 

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 80/2014/DGL 

Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia: 

1. § 6 ust 2 realizacja świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji polega na:  

1) przygotowaniu świadczeniobiorcy do przyjmowania chemioterapii i następnie 

podawaniu leków wymienionych w załączniku 1n (Część A) do zarządzenia;  

lub 2) leczeniu powikłań po chemioterapii 3 i 4 stopnia; lub 3) przygotowaniu 

świadczeniobiorcy do przyjmowania chemioterapii i następnie wykonaniu procedury,  

o której mowa w załączniku 1t do zarządzenia, związanej z podaniem leku zawierającego 

substancję czynną. Warunkiem niezbędnym do rozliczenia świadczenia jest pobyt 

pacjenta w oddziale szpitalnym powyżej 24 godzin. 

2. § 6 ust 4 realizacja świadczeń udzielnych w trybie hospitalizacji jednego dnia następuje, 

gdy cel leczenia nie może zostać osiągnięty przez leczenie w trybie ambulatoryjnym  

z zamiarem zakończenia ich udzielania w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. 

Warunkiem wymaganym w trakcie realizacji świadczenia w tym przypadku jest badanie 

lekarskie, w trakcie którego są udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia 

diagnostyczne i terapeutyczne oraz podanie leków przeciwnowotworowych z: 1) katalogu 

leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, określonym w załączniku 1n (część 

A) do zarządzenia lub 2) katalogu świadczeń dodatkowych określonym w załączniku  

1 t do zarządzenia. 

3. § 6 ust 5 świadczenie hospitalizacji jednego dnia w pozostałych przypadkach, może być 

rozliczone w sytuacji zastosowania innych procedur medycznych niż wymienione w ust 4. 

4. § 6 ust 6 świadczenie porada ambulatoryjna związana z chemioterapią dotyczy wizyty 

ambulatoryjnej, w ramach której świadczeniobiorcy wykonywane jest badanie lekarskie,  

w trakcie którego są udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne  

i terapeutyczne, ordynowane, podawane lub wydawane leki przeciwnowotworowe lub leki 

wspomagające celem samodzielnego ich przyjmowania przez świadczeniobiorcę  

w warunkach domowych. 

 

Wobec powyższego informujemy, że leki z załącznika 1 n cześć B Katalog leków refundowanych 

wykorzystywanych w ramach wspomagającego leczenia chorych na nowotwory można rozliczać  

z następującymi świadczeniami: 
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- ze świadczeniami udzielanymi w trybie hospitalizacji tj.: 

 5.08.05.0000170 hospitalizacja hematologiczna u dorosłych/zakwaterowanie, 

 5.08.05.0000171 hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych/ 

zakwaterowanie, 

 5.08.05.0000174 hospitalizacja hematoonkologiczna u dzieci /zakwaterowanie, 

jeśli zostały spełnione wszystkie warunki niezbędne do rozliczenia tego świadczenia,  

nie ma przeciwskazań do łącznego rozliczania leków z załącznika 1n cześć A i B; 

 

- ze świadczeniami udzielanymi w trybie hospitalizacji jednego dnia tj.: 

 5.08.05.0000175 hospitalizacja jednego dnia związana z podaniem leku z załącznika  

1n część A, 

 5.08.05.0000176 hospitalizacja jednego dnia w pozostałych przypadkach, 

gdy spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do rozliczenia świadczenia 5.08.05.0000175 

brak jest przeciwskazań do łącznego rozliczenia leków z załącznika 1n część A i B. 

Jednocześnie Śląski OW NFZ informuje, że produkt jednostkowy 5.08.05.0000176 może zostać 

sprawozdany z lekami z załącznika 1n część B do zarządzenia bez konieczności wskazywania  

do rozliczenia leków z katalogu leków refundowanych w chemioterapii część A; 

 

- ze świadczeniami udzielnymi w trybie porady ambulatoryjnej tj.: 

 5.08.05.0000172 porada ambulatoryjna związana z chemioterapią (z kompleksową realizacją 

świadczeń), 

 5.08.05.0000173 porada ambulatoryjna związana z chemioterapią, 

w przypadku spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do rozliczenia tego świadczenia. 


