
 

ZARZĄDZENIE Nr 131/2020/DSOZ 

PREZESA 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej 

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) zarządza się, co następuje: 

  

§ 1. W zarządzeniu Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

zmienionym zarządzeniem Nr 39/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 44/2020/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r., zarządzeniem  

Nr 95/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. 

oraz zarządzeniem Nr 99/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 

dnia  

2 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 14 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

„12. W przypadku udzielania świadczeń na odległość (teleporad), o których 

mowa w § 8 ust. 10, świadczeniodawca - lekarz poz obowiązany jest do 

sprawozdawania zrealizowanych teleporad zgodnie z § 9 ust. 11.”; 

2) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„ 4. Wizyty położnej poz w opiece pielęgnacyjnej nad kobietą po operacji 

ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmują okres od dnia 

zakończenia leczenia szpitalnego do całkowitego zagojenia się rany 

pooperacyjnej i realizowane są przez położną na podstawie skierowania,  
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o którym mowa w § 12 ust. 10 Ogólnych warunków umów albo karty 

informacyjnej z leczenia szpitalnego wydanych po operacji ginekologicznej 

lub onkologiczno-ginekologicznej, zgodnie z zaleceniami w nich 

zawartymi.”; 

3) załącznik nr 21 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

Z up. PREZESA 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

Zastępca prezesa ds. medycznych 

Bernard Waśko 

 


