
Gdańsk,  20 lutego 2006 r.

Komunikat  w  sprawie  rozliczenia  leków  z  zakresu  chemioterapii  i  programów
terapeutycznych (lekowych)

W  związku  z  licznymi  wątpliwościami  dotyczącymi  rozliczania  świadczeń  z  zakresu
programów  terapeutycznych  (lekowych)  i  chemioterapii  w  2006  r.  Pomorski  Oddział
Wojewódzki NFZ informuje:
Zgodnie  z  zarządzeniem  Nr  113/2005  z  dnia  30  grudnia  2005  r.  Prezesa  Narodowego
Funduszu  Zdrowia  zmieniającym zarządzenie  Nr  93/2005 Prezesa  Narodowego Funduszu
Zdrowia z  dnia  17 października 2005 r.  w sprawie przyjęcia  "Szczegółowych materiałów
informacyjnych  o  przedmiocie  postępowania  w  sprawie  zawarcia  umów  o  udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne"

"§18.

1. Świadczenia z zakresu chemioterapii rozliczane są w oparciu o wykaz, o którym mowa w
§12 ust. 1, określający wartość punktową dla odpowiedniej postaci i dawki substancji czynnej.

2. Świadczenia z zakresu programów terapeutycznych (lekowych) rozliczane są w oparciu o
wykaz, o którym mowa w §11 ust. 3, określający wartość punktową dla odpowiedniej postaci
i dawki substancji czynnej.

3.  W  zakresach,  o  których  mowa  w  ust.  1  i  2,  rozliczeniu  podlegają  podane/wydane
pacjentowi  leki,  w  ilościach  stanowiących  wielokrotność  bądź  ułamek  poszczególnych
pozycji określonych w odpowiednich wykazach, o którym mowa w §11 ust. 3 i §12 ust. 1, z
zastrzeżeniem ust 6 -8.

4. Świadczeniodawca ma prawo rozliczyć tylko ilość leku podaną pacjentowi, utylizowane
części postaci leków nie podlegają rozliczeniu, z zastrzeżeniem 6-8.

5.  Podstawą  rozliczeń  jest  wycena  postaci  substancji  czynnej,  zawarta  w  odpowiednich
wykazach, o których mowa w §11 ust. 3 i §12 ust. 1.

6. Świadczeniodawca realizujący świadczenia z zakresu chemioterapii  może dodatkowo w
danym okresie  sprawozdawczym rozliczyć  do  5% wartości  podanych leków (jako  kosztu
utylizowanej części leków). 

7.  Świadczeniodawca realizujący świadczenia  z  zakresu  chemioterapii  -  hemato-onkologii
dziecięcej może dodatkowo w danym okresie sprawozdawczym rozliczyć do 15% wartości
podanych leków (jako kosztu utylizowanej części leków).
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8.  Świadczeniodawca  realizujący  świadczenia  z  zakresu  programów  terapeutycznych
(lekowych):

1) leczenie raka piersi docetakselem,
2) leczenie raka piersi trastuzumabem,
3) leczenie raka jelita grubego irinotekanem,
4) leczenie raka jajnika topotecanem,
5) leczenie chłoniaków złośliwych rituximabem,
6) leczenie raka jajnika paklitakselem
- może dodatkowo w danym okresie sprawozdawczym rozliczyć do 5% wartości podanych
leków (jako kosztu utylizowanej części leków).";

Oznacza to, że do rozliczeń nie należy przedstawiać ceny leku za którą został zakupiony tylko
wartość punktową określoną w odpowiednim katalogu.

Dodatkowo informujemy, że do rozliczeń przedstawić należy ilość leku faktycznie podanego
pacjentowi,  w przypadku utylizacji  części  leku można  doliczyć odpowiednio  5  lub  15  %
kosztów utylizowanego leku.

Dyrektor POW NFZ 

          Henryk Wojciechowski
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