
Gdańsk, 5 marca 2007 r.

KOMUNIKAT

Dotyczy: rozliczania procedur z katalogu porad zabiegowo – diagnostycznych (typ IV) 

W  związku  z  licznymi  zapytaniami  dotyczącymi  możliwości  rozliczania  procedur 

zamieszczonych w katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych, obowiązującym w 2007 r. (załącznik 

nr 5 do materiałów informacyjnych AOS) Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje poniżej 

informacje na temat rozliczania wybranych procedur: 

• Kod  produktu  5.05.00.0000003 biopsja  gruboigłowa  narządów/tkanki  

kostnej/przezskórna/przezpochwowa/przezodbytnicza  z  pełną  diagnostyką  (badanie  

hist.-pat.,  badania  immunocytochemiczne,  cytometryczne,  molekularne)  z  użyciem 

technik obrazowych,

• Kod  produktu  5.05.00.0000023 punkcja  diagnostyczno-terapeutyczna  jam  ciała,  

zatok,  stawów,  skóry  i  torbieli  z  pełną  diagnostyką  (cytologia,  mikrobiologia,  

analityka).

Wymienione  wyżej  świadczenia  w zakresie  diagnostyki  można  rozliczyć  wykonując  tylko  jedno 

z  wymienionych  badań  np.  badanie  cytometryczne  lub  molekularne,  w  przypadku  punkcji  – 

wystarczające jest wykonania cytologicznego lub mikrobiologicznego – w zależności od wystepującej 

i diagnozowanej u danego pacjenta patologii.

• Kod  produktu  5.05.00.0000009 kompleksowa  kriochirurgia  zmian  miejscowych 

(w przypadku wskazań medycznych obejmuje poprzedzające badanie hist.-pat.) – bez  

możliwości łączenia procedur (krotności) – wartość pkt 20.

Świadczenie  to  jest  poradą  kopmleksową  obejmującą  usunięcie  (wycięcie)  zmian  miejscowych 

(jednej lub więcej) z wykonanym badaniem histopatologicznym w przypadku wskazań medycznych. 

Procedura powinna być rozliczana kompleksowo, po wykonaniu zabiegu i otrzymaniu wyniku badań 

hist.-pat.  Obejmuje  przeprowadzenie  pełnego  leczenia  kriochirurgicznego,  aż  do  uzyskania 

ostatecznego efektu leczniczego, przy danym rozpoznaniu, niezależnie od liczby zmian poddawanych 
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zabiegowi.  Nie  może  być  rozliczana  jako  wielokrotność  świadczenia,  ani  też  łączona  z  inną 

procedurą.

• Kod  produktu  5.05.00.0000044 elektrokoagulacja/krioterapia/laseroterapia  zmian 

powierzchniowych, za każdy zabieg - nie więcej niż 10 zabiegów (wartość pkt 5)

Przy realizacji tej procedury nie można przekraczać liczby 10 zabiegów (przy danym rozpoznaniu), 

uzyskując maksymalnie 50 pkt, tj. po 5 pkt za każdy zabieg. Podczas jednego zabiegu można wykonać 

np. krioterapię kilku zmian powierzchniowych (brodawek, włókniaków, innych zmian skórnych). 

• Kod produktu  5.05.00.0000045 fizykoterapia, akupunktura przeciwbólowo (za każdy 

zabieg) – wartość pkt 3. 

Każdy  zabieg  (może  nim  być  fizykoterapia  lub  akupunktura)  ma  przypisaną  wartość  3  punktów. 

Procedura, zgodnie z zał. nr 5 do materiałów informacyjnych AOS, może być wykonywana jedynie 

w poradni leczenia bólu. Procedurę rozliczyć można za 3 punkty jako zabieg fizykoterapeutyczny lub 

akupunkturę wykonany dla jednej okolicy anatomicznej.

• Kod produktu  5.06.00.0000857 światłolecznictwo dermatologiczne (jeden  zabieg)  –  

wartość pkt 1

Zgodnie z zał. nr 5 do materiałów informacyjnych AOS powyższa procedura może być wykonywana 

jedynie  w  poradni  dermatologicznej.  W  czasie  jednej  porady  świadczeniodawca  może  wykonać 

w zależności od leczonego schorzenia np. naświetlanie promieniami ,IR, UV, Sollux – ogólne za 1 pkt 

lub miejscowe również za 1 pkt.

    Elżbieta Rucińska-Kulesz

                                                                      Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
                                                                Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
                                                                      Narodowego Funduszu Zdrowia
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