
 

ZARZĄDZENIE Nr 41/2015/DSOZ 

PREZESA 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 

z dnia 30 lipca 2015 r. 

 

zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 

podstawowa opieka zdrowotna 

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 159 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W zarządzeniu Nr 39/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 

podstawowa opieka zdrowotna, § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Przepisy § 1 pkt 9 lit. a, w zakresie określonym w L.p.1.1 i 1.2 tabeli, stosuje się 

dla celów sprawozdawczości z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza poz 

począwszy od miesiąca lipca 2015 r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do dnia 31 sierpnia 2015 r. dopuszcza się możliwość przekazywania przez 

świadczeniodawców informacji o udzielonych świadczeniach lekarza poz, dla 

następujących kodów świadczenia oraz nazw jednostki sprawozdawanej: 

5.01.00.0000075 

porada lekarska udzielona w miejscu udzielania świadczeń pacjentowi 
w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia 
(wymagane rozpoznanie wg kodu klasyfikacji ICD-10; porada 
finansowana w ramach kapitacji) 

5.01.00.0000076 
porada lekarska udzielona w domu pacjenta w związku z leczeniem 
cukrzycy i/lub choroby układu krążenia (wymagane rozpoznanie wg 
kodu klasyfikacji ICD-10; porada finansowana w ramach kapitacji) 



 

5.01.00.0000077 

porada lekarska udzielona pacjentowi w miejscu udzielania świadczeń 
z innych przyczyn niż cukrzyca i/lub choroba układu krążenia 
(wymagane rozpoznanie wg klasyfikacji ICD-10; porada finansowana 
w ramach kapitacji) 

5.01.00.0000078 
porada lekarska udzielona w domu pacjenta z innych przyczyn niż 
cukrzyca i/lub choroba układu krążenia (wymagane rozpoznanie wg 
klasyfikacji ICD-10; porada finansowana w ramach kapitacji) 

                „. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. 

                                                                                    

PREZES 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 

     Tadeusz Jędrzejczyk 


