
- 1 - 

Załącznik do zarządzenia nr 7/2013/DGL Prezesa NFZ  
z dnia 22 lutego 2013 r. 

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ 

 
 

Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu terapeutycznych 
programów zdrowotnych 

 

1. PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ 

1.1 WARUNKI 
WYMAGANE 

  

1.1.1 lekarze W przypadku trybu hospitalizacji: 
 
1. lekarz specjalista onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów lub hematologii lub onkologii 

i hematologii dziecięcej lub ginekologii onkologicznej lub chirurgii onkologicznej (równoważniki 2 

etatów) lub  

2. lekarz specjalista chorób płuc - w zakresie leczenia nowotworów płuc lub urologii - w zakresie 
leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego lub endokrynologii - w zakresie guzów 
neuroendokrynnych (równoważniki 2 etatów) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta -
specjalisty onkologii klinicznej lub 
3. lekarz specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej – w zakresie leczenia skojarzonego, 
tzn. jednoczesnej chemio-radioterapii (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego 
konsultanta – specjalisty onkologii klinicznej;  
 
W przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej: 
 
1. lekarz specjalista onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów lub hematologii lub onkologii 
i hematologii dziecięcej lub ginekologii onkologicznej lub chirurgii onkologicznej (równoważnik 1 
etatu) lub  
2.lekarz specjalista chorób płuc - w zakresie leczenia nowotworów płuc lub urologii - w zakresie 
leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego lub endokrynologii - w zakresie guzów 
neuroendokrynnych (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta -
specjalisty onkologii klinicznej lub 
 3.lekarz specjalista  radioterapii lub radioterapii onkologicznej – w zakresie leczenia skojarzonego, 
tzn. jednoczesnej chemio-radioterapii ( równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego 
konsultanta – specjalisty onkologii klinicznej; 
 
W przypadku trybu ambulatoryjnego: 
 
1. lekarz specjalista onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów lub  hematologii lub  
onkologii i hematologii dziecięcej lub ginekologii onkologicznej lub  chirurgii onkologicznej 
(równoważnik 1 etatu) lub  
2.chorób płuc w zakresie leczenia nowotworów płuc pod warunkiem zapewnienia stałego 
konsultanta -specjalisty onkologii klinicznej lub lekarz specjalista urologii w zakresie leczenia 
nowotworów układu moczowo-płciowego pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta – 
specjalisty onkologii klinicznej lub lekarz specjalista endokrynologii - w zakresie leczenia guzów 
neuroendokrynnych (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta – 
specjalisty onkologii klinicznej lub  
3. lekarz specjalista  radioterapii lub radioterapii onkologicznej – w zakresie leczenia skojarzonego, 
tzn. jednoczesnej chemio-radioterapii ( równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego 
konsultanta – specjalisty onkologii klinicznej; 
 

1.1.2 pielęgniarki W przypadku trybu hospitalizacji: 
Pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (równoważniki 4 etatów); 
 
W przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej: 
pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (równoważniki 3 etatów); 
 
W przypadku trybu ambulatoryjnego: 
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pielęgniarka przeszkolona w zakresie podawania cytostatyków (równoważnik 1 etatu); 
 

1.1.3 organizacja 
udzielania świadczeń 

W przypadku trybu hospitalizacji: 
 
całodobowy oddział szpitalny onkologiczny, onkologii klinicznej/chemioterapii, ginekologii 

onkologicznej, hematologiczny, nowotworów krwi, onkologiczny dla dzieci, hematologiczny dla 

dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, 

endokrynologiczny, gastroenterologiczny, chorób płuc, pediatryczny, chirurgii ogólnej, 

otorynolaryngologiczny, urologiczny, radioterapii  (z całodobową opieką lekarską); 

 
W przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej: 
 
oddział jednego dnia lub całodobowy oddział  szpitalny onkologiczny, onkologii 
klinicznej/chemioterapii, ginekologii onkologicznej, hematologiczny, nowotworów krwi, onkologiczny 
dla dzieci, hematologiczny dla dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej,  chirurgii onkologicznej, 
chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, gastroenterologiczny, chorób płuc, pediatryczny, chirurgii 
ogólnej, otorynolaryngologiczny, urologiczny, radioterapii  - udzielanie świadczeń przynajmniej 5 dni 
w tygodniu; 
 
W przypadku trybu ambulatoryjnego: 
poradnia: onkologiczna, onkologiczna dla dzieci, hematologiczna, hematologiczna dla dzieci, 
onkologii i hematologii dziecięcej, chemioterapii, nowotworów krwi, nowotworów krwi dla dzieci, 
chorób płuc, endokrynologiczna, urologiczna, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, 
radioterapii - udzielanie świadczeń przynajmniej 5 dni w tygodniu przez min 5 godzin dziennie; 
 

1.1.4 Wyposażenie w 
sprzęt 

W przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej: 
a) źródło tlenu, powietrza i próżni, 
b) aparat do pomiaru ciśnienia krwi, 
c) monitor EKG, 

d)  pulsoksymetr; 
 

1.1.5 zapewnienie  
realizacji badań 

W przypadku trybu hospitalizacji lub hospitalizacji jednodniowej: 
a) ultrasonograficznych,   
b) rtg konwencjonalne,     
c) mammografii,      
d) tomografii komputerowej,   
e) histopatologicznych,     
f) scyntygrafii,     
g) markerów nowotworowych,    
h) morfologii krwi i badań biochemicznych,   
i) endoskopowych (bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektosigmoidoskopia, 

cystoskopia), 
j) cytomorfologicznch, 
k) cytochemicznych, 
l) immunofenotypowych szpiku; 

 
W przypadku trybu ambulatoryjnego: 

a) ultrasonograficznych,   
b) rtg konwencjonalne,     
c) histopatologicznych,     
d) markerów nowotworowych,    
e) morfologii krwi i badań biochemicznych;   

 

1.1.6 pozostałe warunki W przypadku trybu hospitalizacji: 
spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków 
cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej(Dz.U. Nr 80, poz. 376 z późń. zm.); 
 
W przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej: 
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spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków 
cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 80, poz. 376 z późń. zm.); 
 
spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739 z późn. zm.); 
 
W przypadku trybu ambulatoryjnego: 
spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków 
cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 80, poz. 376 z późń. zm); 
 

1.2 WARUNKI 
DODATKOWO 
OCENIANE 
 

 

1.2.1 lekarze W przypadku trybu hospitalizacji: 
1. lekarz specjalista onkologii klinicznej lub hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej 

 lub ginekologii onkologicznej lub chirurgii onkologicznej (powyżej równoważnika 2 etatów) lub  
2. lekarz specjalista chorób płuc - w zakresie leczenia nowotworów płuc lub urologii - w zakresie 
leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego lub endokrynologii - w zakresie guzów 
neuroendokrynnych (powyżej równoważnika 2 etatów) pod warunkiem zapewnienia stałego 
konsultanta -specjalisty onkologii klinicznej lub 
3. lekarz specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej – w zakresie leczenia skojarzonego, 
tzn. jednoczesnej chemio-radioterapii (powyżej równoważnika 2 etatów) pod warunkiem 
zapewnienia stałego konsultanta – specjalisty onkologii klinicznej;  

 
W przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej: 

-lekarze specjaliści z zakresu onkologii klinicznej albo hematologii (powyżej równoważnika 1 
etatu); 

 
W przypadku trybu ambulatoryjnego: 

-lekarze specjaliści z zakresu onkologii klinicznej albo hematologii (powyżej równoważnik 1 etatu); 

1.2.2 pielęgniarki W przypadku trybu hospitalizacji: 
-Pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 4 etatów). 
- zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 
 
W przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej: 
pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 3 etatów); 
 
W przypadku trybu ambulatoryjnego: 
pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnik 1 etatu); 

1.2.3 pozostały personel 
medyczny 

psycholog kliniczny 
Farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik 
farmacji pod nadzorem farmaceuty(równoważnik 1  etatu lub powyżej); 
 

1.2.4 Organizacja 
udzielania świadczeń 

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty,  
indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie  indywidualnych dawek 
leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego; 

1.2.5 zapewnienie  
realizacji badań 

możliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia; 
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1.2.6  zewnętrzna ocena 
jakości 

1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 
2) posiadanie certyfikatu CMJ 
- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową 

 


