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MINISTER ZDRO\VIA

zmz -oz- oz

Warszawa,

MZ-UZ-PR-71-26263-2/ MM/ 12

Pani

Dyrektor
łu

Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu

--- --W związku z pismem Pani Barbary Bulanowksiej z dnia 24 stycznia 2012 r. (znale
WOII/0771-24-mb/2012),
św iadczeń

op ieki zdrowotnej ze

Oka z uwagi na
uprzejmie

przekazującym

proszę

Rozporządzenie

o

niespełni e nie

informacje o

świadczeniedawcą

rozwiązaniu

umowy na udzielanie

"OKO-TEST" Diagnostyka i Chirurgia

warunku posiadan ia bloku operacyjnego w lokal izacji,

przyjęcie poniższego

stanowiska.

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z
wprowadza

wymogu

udzielający św i adczeń

wyłączności

gwarantowanych jest

użytkowania

bloku

operacyjnego

późn.

przez

zm.), nie
podmiot

w trybie hospitalizacji.

Zgodnie z § 4a ust. 3 ww.

odpowiednio w

św iadczeń

Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie

rozporządzen i a,

obowiązan y

załącznikach

świadczen i edawca

do spdnien ia

nr 3 i 4 do

całodobowo

rozporządzenia.

operacyjnego mu si być zapewniony całodobowo.

udzielający

warunków

Oznacza to,

świadczeń
określonych

że dostęp

do bloku

Zarządzenie

Nr 72/2011 /DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20

października

okreś len i a

2011 r. w sprawie

leczenie szpitalne, zm ien ione

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

zarządzeni em

Nr 87/2011 /DSOZ Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia z dnia 22 li stopada 201 1 r., oraz
powyższy

13 grudnia 20 11 r., precyzuje

zarządzen i em

wymagaj ąc

wymóg,

Nr 90/2011/DSOZ z dnia

posiadanie wpisu w rejestrze

podmiotów wykonuj ących działalność leczniczą- bl ok operacyjny, w przypadku specjaln ości
zabiegowych .
Rozporządzenie

operacyjnego

więc

stawia

w lokalizacj i,

całodobowego

wymóg zapewnienia
nie

wymaga

wyłączności

natomiast

dostępu

jego

do bloku

użytkowan ia.

W przypadku gdy warun ki techniczne bloku operacyjnego, oraz konstrukcja umowy
um ożliwi a
d ostępu

W

j ednoczesne korzystanie z bloku przez dwa podmioty, warunek

do bloku operacyjnego

związku

z

powyższym

Zdrowia interpretacji,

św iadczeni edawców
całod obowo

za

na

konieczność użytkowania

przez jeden podmiot,

spełniających

wyłączającej

bloku operacyjnego

z procesu kontraktowania

świadczeń,

warun ki realizacji

w sytuacj i

spełnienia

warunku zapewnienia bloku operacyjnego w lokalizacji, na zasadzie wspólnego

korzystania z bloku operacyjnego, w przypadku
Mając

spełnion y.

niedopuszczalne jest stosowanie przez Narodowy Fundusz

wskazującej

wyłączności

na zasadzie

nal eży uznać

całodobowego

na uwadze

powyższe wyjaśnienia

wyłączności

zwracam

si ę

korzystania z sali operacyjnej .

prośbą

z

na celu zapewnienie realizacj i zapisów ww.

rozporządzenia

Ministerstwo Zdrow ia w term inie 3 dni od dnia

doręczenie

Jednocześni e

uprzej mie

proszę

2__
z

podjęcie działań mających

oraz poinformowanie o nich

niniej szego pisma.

o przekazanie odpowiedzi

80 05.

o

również

faksem na nr 22 635
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