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Uzasadnienie 

Niniejsze zarządzenie, zmieniające zarządzenie Nr 89/2013/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (w brzmieniu wynikającym 

z zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 

2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie 

szpitalne), wynika z wprowadzenia zmian wynikających z utworzenia nowego zakresu 

świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC), wprowadzonego 

zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.  

Przedmiotem zmian niniejszego zarządzenia jest uregulowanie zasad rozliczania 

i finansowania świadczeń z zakresu położnictwa i neonatologii realizowanych w ramach 

dotychczasowych przepisów zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, analogicznych do nowego zakresu świadczeń: 

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC), wprowadzonego zarządzeniem 

zmieniającym zarządzenie Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w ramach którego realizowana 

i finansowana jest skoordynowana opieka dla kobiet w ciąży, obejmująca specjalistyczne 

poradnictwo ambulatoryjne, przedporodową i poporodową opiekę położnej, poród, 

a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizację.  

Zmiany w niniejszym zarządzeniu mają na celu ograniczenie możliwości równoległego 

rozliczania tych samych świadczeń przez realizatorów Koordynowanej opieki nad kobietą 

w ciąży (KOC) na zasadach dotychczasowych w ramach leczenia szpitalnego oraz 

jednocześnie w ramach KOC, z uwagi, iż sposób finansowania Koordynowanej opieki nad 

kobietą w ciąży (KOC) uwzględnia cały zakres postępowania medycznego przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w ciąży – 

zgodnie z przyjętymi standardami opieki określonymi przez Ministra Zdrowia.  

W związku z powyższym, w zarządzeniu zmieniającym zarządzenie w rodzaju leczenie 

szpitalne wprowadza się przepisy informujące, że w sytuacji realizacji przez 

świadczeniodawcę świadczeń w zakresie Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC), 
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finansowanych w ramach umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane 

odrębnie, nie dopuszcza się dodatkowego rozliczania świadczeń dla kobiet w ciąży 

związanych z ciążą, porodem i połogiem w ramach umowy w zakresie położnictwo 

i ginekologia, a także świadczeń związanych z opieką nad noworodkiem w okresie 6 tygodni 

od urodzenia w ramach umowy w zakresie neonatologia, z wyłączeniem noworodków, 

których stan kliniczny wymaga hospitalizacji kwalifikujących się do rozliczenia grupami: N21 

lub N22 > 20 dni lub N26.  

W przypadku przystąpienia świadczeniodawcy do realizacji świadczeń w zakresie 

Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC), jego dotychczasowa umowa o udzielanie 

świadczeń w zakresie położnictwo i ginekologia ulegnie stosownej modyfikacji, poprzez 

wyłączenie z realizacji umowy świadczeń o profilu położniczym, finansowanych w ramach 

grup: N06, N07C, N07D, N12, w tym objętych zakresem skojarzonym: N01, N02, N03, N09, 

N11, N13, N20 i świadczeń katalogowych, dedykowanych do sumowania z wymienionymi 

JGP, określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia.  

Dodatkowo zobowiązano świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie 

położnictwo i ginekologia w ramach umowy leczenie szpitalne, aby przy udzielaniu świadczeń 

o profilu położniczym dokonywali weryfikacji - w oparciu o odpowiednie narzędzie 

informatyczne udostępnione przez NFZ, które ze zgłaszających się kobiet w  ciąży, 

zadeklarowały udział w opiece koordynowanej. W przypadku, kiedy pacjentka jest w KOC 

konieczne jest odnotowanie w historii choroby, z jakich powodów nie korzysta ona z wybranej 

formy opieki. 

Z uwagi na fakt, że zmiana zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne wynika 

z przepisów zarządzenia zmieniającego zarządzenie w rodzaju świadczenia zdrowotne 

kontraktowane odrębnie (SOK) - wprowadzającego Koordynowaną opiekę nad kobietą 

w ciąży (KOC), stosowanie przepisów niniejszego zarządzenia nastąpi w terminie 

analogicznym do terminu wejścia w życie zarządzenia w rodzaju SOK.  

Projekt niniejszego zarządzenia został poddany, zgodnie z wymogami określonymi 

w  art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz w § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z  dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.), określonym konsultacjom - 

Prezes Funduszu zasięgał opinii właściwych konsultantów krajowych, Naczelnej Rady 

Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji 

świadczeniodawców w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ww. ustawy. Ponadto projekt zarządzenia 



 

 

 

3 

został udostępniony na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 

dla wszystkich zainteresowanych.  

W wyniku konsultacji uwagi zgłosiły 4 podmioty, przy czym od właściwych w sprawie 

podmiotów wpłynęły tylko 2 opinie - od Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz 

Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia – Porozumienie Zielonogórskie. 

Zgłoszone uwagi wyrażały dezaprobatę co do ograniczenia możliwości równoległego 

rozliczania tych samych świadczeń dotyczących opieki nad kobietą w ciąży w dwóch 

rodzajach świadczeń: w leczeniu szpitalnym na dotychczasowych zasadach oraz 

w świadczeniach odrębnie kontraktowanych w ramach KOC. Ponadto, uwagi w głównej 

mierze odnosiły się do wprowadzanego zarządzeniem w rodzaju SOK produktu 

„Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)”, a zatem nie dotyczyły przedmiotowego 

zarządzenia. 

 

 


