
 

 

KONTRAKTOWANIE   ŚWIADCZEŃ    

ZDROWOTNYCH   W   ZAKRESIE  

OCENY   OFERT   I   NARZUCONYCH  

KRYTERIÓW   OCENY  NFZ. 
 

 
 

  Mirosław Wójciak 

  Arłamów  -  08.05.2014 r  



PODSTAWA PRAWNA  

    Zarządzenie  Nr  3/2014/DSOZ   Prezesa  

       Narodowego  Funduszu  Zdrowia 

       ( z dnia 23 stycznia 2014 r. ) 
 

   w  sprawie określenia kryteriów oceny ofert 

      w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy 

      o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej .  
 

Podstawa  prawna  przygotowania  rozporządzenia :  

   art. 146  ust. 1  pkt. 2,  w  zw. z  art. 102 ust. 5  pkt. 25  

  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

  opieki   zdrowotnej   finansowanych   ze   środków 

  publicznych  ( Dz. U.  z  2008 r.   Nr  164,  poz.  1027,  

  z  późn. zm.) . 



Art. 146 

1.Prezes Funduszu określa: 
1)     przedmiot  postępowania  w  sprawie  zawarcia 

        umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

2)    kryteria  oceny  ofert; 

3)    warunki  wymagane  od  świadczeniodawców. 
 

2.Prezes Funduszu przed określeniem przedmiotu 

         postępowania  w  sprawie  zawarcia  umowy  

         o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,  

         kryteriów oceny ofert i warunków  wymaganych  

         od świadczeniodawców zasięga opinii właściwych 

         konsultantów  krajowych. 

 



Art. 102 

 5.    Do  zakresu  działania  Prezesa  Funduszu  

            w   szczególności   należy : 

 

     1)     … 

     2)     … 

   25)    ustalanie   jednolitych   sposobów   realizacji 

             ustawowych    zadań   realizowanych  przez  

             oddziały  wojewódzkie  Narodowego  Funduszu 

             Zdrowia . 

 



                                                                                                                

§ 1.1.    Oceny ofert  dokonuje  się  według 

                następujących  kryteriów:  

 1) Jakość  udzielanych  świadczeń  opieki  zdrowotnej 

           -   oceniana  w  szczególności  poprzez: 
 

 

    Kwalifikacje  personelu,  jego  umiejętności  oraz  doświadczenie ; 

    Wyposażenie  w  sprzęt  i  aparaturę  medyczną ; 

    Zewnętrzną ocenę jakości, potwierdzoną certyfikatem, m.in. 

       certyfikatem systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym 

       Ministra  Zdrowia ;  

    Ocenę  kontroli  zakażeń  szpitalnych  i  polityki 

       antybiotykowej ; 

    Wyniki  ostatniej kontroli  przeprowadzonej   przez  NFZ 

       i  zakończonej  wystąpieniem  pokontrolnym  ( dotyczy  roku 

       poprzedzającego  rok , którego dotyczy  postępowanie  konkursowe ) . 

 
 



Kryteria oceny ofert 

Certyfikat  systemu  zarządzania  musi : 

 1) mieć  zastosowanie w przedmiocie,   na który  

         złożono ofertę ; 

 2) obejmować   lokalizację  ( miejsce   udzielania 

         świadczeń )  wskazaną  w  ofercie ; 

 3) być  ważny  w  dniu  złożenia oferty  oraz  w  dniu 

         rozpoczęcia  obowiązywania  umowy ; 

 4) być  wydany  przez  jednostkę certyfikującą  

        systemy  zarządzania, posiadającą akredytację 

        w  zakresie  sektora  usług  medycznych  udzieloną 

        przez  Polskie  Centrum  Akredytacji  lub  przez  

        równorzędny  podmiot  zagraniczny 

  



 Kryteria oceny ofert  

 Certyfikat  akredytacyjny M.Z. ( CMJ ) musi być: 

  

  1)  ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu 

           rozpoczęcia  obowiązywania  umowy; 
 

                                        lub 

  

  2)  w  dniu  złożenia  oferty  świadczeniodawca 

           posiada decyzję potwierdzającą przyznanie  

           certyfikatu  (  legitymowanie  się  kopią 

           decyzji  jest  równoznaczne  z  posiadaniem 

           certyfikatu ). 

  



Kryteria oceny ofert   

 2)  Zapewnienie   kompleksowości   udzielanych   

          świadczeń  opieki  zdrowotnej   –   jako możliwość    

realizacji świadczeń   opieki   zdrowotnej  w  danym  zakresie,  
obejmującą wszystkie  etapy  i  elementy  procesu  ich  realizacji,   

    -   oceniane  w  szczególności  poprzez: 
 

    Planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym 

       zakresie  lub  planowany  profil  leczonych  przypadków, 

    Dostęp  do  badań  i  zabiegów, 

    Posiadanie  w  strukturze  organizacyjnej  poradni 

     / oddziałów / pracowni  diagnostycznych,  potwierdzonych 

       wpisem w   rejestrze  podmiotów  wykonujących działalność 

       leczniczą, 

    Ofertę  udzielania  świadczeń  opieki  zdrowotnej 

       w  innych rodzajach  lub  zakresach,  zapewniającą  łącznie 

      ciągłość  procesu  diagnostycznego lub  terapeutycznego; 

 



Kryteria oceny ofert 

   3) Dostępność  do świadczeń opieki zdrowotnej   

             –  oceniana  w  szczególności  poprzez: 

 

     Liczbę  dni  i  godziny  pracy  w  harmonogramie 

        pracy ; 

    Organizację  przyjęć   świadczeniobiorców ; 

    Brak  barier  dla  osób  niepełnosprawnych . 

 



Kryteria oceny ofert 

  4) Ciągłość  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych 
 

   -organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniająca 
kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego,           
w szczególności ograniczająca ryzyko przerwania procesu leczenia 
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki 
zdrowotnej  

    –   oceniana  w  szczególności  poprzez:   
 

   Organizację   świadczeń  / turnusów /  zapewniającą 

       systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania 

       umowy, 

   Realizację   procesu   leczenia   świadczeniobiorców 

      w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty 

      na  podstawie  umowy  zawartej  z  Dyr.  Oddz.  Woj.  NFZ   



 

 

Kryteria oceny ofert 

 

Uwaga : 
 

Szczegółowe   parametry  kryteriów  oceny (pkt. 1-4 ) 
i  waga  poszczególnych  kryteriów  w  ocenie  łącznej 
w   podziale   na  poszczególne   rodzaje  
( np.  lecznictwo  szpitalne,  rehabilitacja,  AOS ) 
i  zakresy ( np. oddziały  szpitalne,  rehabilitacja 
stacjonarna,   dzienna,  poszczególne   poradnie ) 
świadczeń  opieki  zdrowotnej  określone  są  
odrębnie      w załączniku nr 1 do zarządzenia.   



Kryteria oceny ofert 

 5)  Cena  świadczeń  opieki  zdrowotnej  

           –  oceniana  poprzez : 

 

   Odniesienie  ceny  jednostki  rozliczeniowej 

      zaproponowanej  przez  oferenta  w ofercie  

      lub   stanowiącej   końcowy    wynik    negocjacji 

      w   stosunku  do  ceny  oczekiwanej  przez 

      Narodowy  Fundusz   Zdrowia ,  w   danym 

      postępowaniu    w   sprawie   zawarcia   umowy. 

 



Kryteria oceny ofert 

 

Ocena ofert pod względem kryterium ceny 

   Sposób  dokonywania oceny ofert pod względem 

       kryterium   ceny,  dla   wszystkich   rodzajów 

       i  zakresów  świadczeń  opieki  zdrowotnej,  jest  

       określony  w  załączniku  nr 2  do   zarządzenia. 

 



Kryteria oceny ofert                       

 § 2.  Kryteria   oceny   ofert   stosuje   się   do 

              postępowań w sprawie zawarcia umów 

              o   udzielanie   świadczeń   opieki 

              zdrowotnej,  dotyczących  świadczeń 

              udzielanych  od  dnia  1 stycznia 2014 r.  
 

 

 



Kryteria oceny ofert 

  § 4.  
 

   Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc 
zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia                
30 września 2011 r. w sprawie określenia 
kryteriów oceny ofert w postępowaniu                
w sprawie zawarcia mowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.  

 



 

 

Załącznik nr 1 z dn. 23.01.2014r 

do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ   

    Maksymalna liczba punktów oceny w zakresie 
kryterium ceny : s  =  waga skalująca określona  w  zał. nr 1. 

 

 Podstawą  do  oceny  kryterium  ceny  jest 

    porównanie  ceny  oferty  z  ceną  oczekiwaną. 
 

  Ceną oczekiwaną przez Narodowy Fundusz 

     Zdrowia  [ C NFZ ]  jest cena wynikającą z wartości 

     zamówienia i planowanej  liczby świadczeń opieki 

     zdrowotnej   w   danym   rodzaju   lub   zakresie 

     wskazanych  przez  Oddział  Wojewódzki  NFZ. 

 

 



Załącznik nr 1 -  kryterium ceny 
do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23.01.2014 r. 

 
  Liczbę  punktów  oceny  uzyskaną  w  kryterium 

     ceny ( A lub B ) ustala  się  w  następujący  sposób:  

 

gdzie: 

    s  -  waga skalująca określona  w  zał. nr 1. 

   y c –  liczba punktów oceny danej oferty  w  zakresie kryterium ceny ; 

  C max   =  1,1  x   C  NFZ  ;      C min  = 0,9  x  C NFZ  ; 

    C NFZ    -  cena  oczekiwana  przez  NFZ 



Załącznik nr 2. TABELA NR 5. LECZENIE SZPITALNE – HOSPITALIZACJA 

POZIOM 

SKALUJĄCY 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIEDZI 

NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PKT 

JEDNOSTKO

WYCH 

Jakość-

personel 

25 jedna lub 

więcej 

odpowiedzi w 

zależności od 

wymagań 

dotyczących 

danego 

zakresu 

świadczeń 

1 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 

16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 

26; 27; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 

42; 45; 47 

lekarz specjalista – specjalność oraz wymiar czasu pracy wskazane 

w zał. 3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne 

8 

2 44 lekarze specjaliści medycyny nuklearnej lub w trakcie specjalizacji 

w dziedzinie medycyny nuklearnej 

5 

3 24 

  

w pracowni hemodynamiki/radiologii zabiegowej - dodatkowo 1 

lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii  posiadający 

doświadczenie z wykonywania co najmniej 300 PCI i 600  

koronarografii - udokumentowane w Harmonogramie zasoby 

8 

4 24 

  

w pracowni elektrofizjologii - dodatkowo 1 lekarz specjalista w 

dziedzinie kardiologii posiadający uprawnienia do wykonywania 

inwazyjnych zbiegów z zakresu elektroterapii - udokumentowane 

w Harmonogramie zasoby 

8 

5 6; 7; 8; 9; 14; 17; 20; 23; 24; 25; 26; 

27; 31; 33; 34; 36; 37; 38 

pielęgniarka specjalista / położna specjalista – specjalność oraz 

wymiar czasu pracy wskazane w zał. 3 do zarządzenia w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 

leczenie szpitalne 

6 

6 6; 7; 8; 9; 14; 17; 20; 23; 24; 25; 26; 

33; 34; 36; 37 

pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym -specjalność oraz wymiar 

czasu pracy wskazane w zał. 3 do zarządzenia w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie 

szpitalne 

4 

7 24 

  

w OINK - zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 

pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia  przez co najmniej dwie 

pielęgniarki na każdej zmianie roboczej - udokumentowane w 

Harmonogramie zasoby 

8 

8 45 psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1/4 etatu 2 

9 10; 33; 34; 37 psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1/2 etatu 2 

10 21 psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu 2 

11 31 fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu 2 



POZIOM 

SKALUJĄ

CY 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIED

ZI 

NR 

WIERSZA 

ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PKT 

JEDNOSTKO

WYCH 

Jakość - 

sprzęt i 

aparatura 

medyczna 

  

10 

jedna lub 

więcej 

odpowiedzi w 

zależności od 

wymagań 

dotyczących 

danego 

zakresu 

świadczeń 

12 24; 25 angiokardiograf - w lokalizacji 1 

13 13 aparat (moduł) do oznaczania zdolności dyfuzyjnej płuc - w 

lokalizacji 

1 

14 30 aparat EEG - w lokalizacji 1 

15 30; 31 aparat EMG- w lokalizacji 1 

16 30 aparat RTG mobilny - w miejscu 1 

17 9; 14 aparat RTG naczyniowy - w lokalizacji 1 

18 36 aparat RTG przyłóżkowy - w lokalizacji 1 

19 23; 24; 25 aparat TK z możliwością uwidocznienia tt. wieńcowych - w 

lokalizacji 

1 

20 15; 19; 20; 21 aparat USG - w miejscu 1 

21 24; 25 aparat USG z funkcją badań przezprzełykowych - w lokalizacji 1 

22 14; 38; 41 aparat USG z opcją kolorowego Dopplera - w lokalizacji 1 

23 26; 30 aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w miejscu 1 

24 36 artroskop diagnostyczno - terapeutyczny - w miejscu 1 

25 13 bodypletyzmograf - w lokalizacji 1 

26 2 bronchofiberoskop lub bronchoskop - w lokalizacji 1 

27 12 dermatom - w lokalizacji 1 

28 35 endoskop otolaryngologiczny diagnostyczno-zabiegowy - w 

miejscu 

1 

29 7; 14 gastrofiberoskop - w lokalizacji 1 

30 38; 41 histeroskop diagnostyczno-operacyjny – w lokalizacji 1 

31 24; 25 kardiomonitor z modułem ciągłego pomiaru SaO2 - w miejscu 1 

32 14 kolonoskop - w lokalizacji 1 

33 9; 38; 41 laparoskop - w lokalizacji 1 

34 35 laser CO2 - w lokalizacji 1 

35 32 laser okulistyczny argonowy lub diodowy lub NdYAG - w 

lokalizacji 

1 

36 16 laser zabiegowy dermatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń 1 

37 19 pH-metr - w lokalizacji 1 

38 13 polisomnograf - w lokalizacji 1 

39 14 rektoskop - w lokalizacji 1 

40 12 unit implantologiczny - w lokalizacji 1 

41 32 witrektom - w lokalizacji 1 

42 35 zestaw do mikrolaryngoskopii- w lokalizacji 1 

43 47 zestaw do PCNL (nie dotyczy dzieci) - w miejscu 1 



POZIOM 

SKALUJĄC

Y 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIEDZI 

NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PKT 

JEDNOSTKO

WYCH 

Jakość – 

warunki 

dotyczące 

pomieszc

zeń 

  

  

3 

jedna lub 

więcej 

odpowiedzi 

do wyboru 

44 wszystkie zakresy w każdym oddziale co najmniej jeden pokój jednoosobowy z 

węzłem sanitarnym lub izolatka 

1 

45 wszystkie zakresy stacja mycia i dezynfekcji łóżek 1 

46 37 co najmniej 10% łóżek umieszczonych w izolatkach - w miejscu 

udzielania świadczeń 

2 

47 22 izolatki - co najmniej 10% przedstawionych w ofercie łóżek - w 

miejscu 

2 

Jakość – 

 

posiadan

e 

doświadc

zenie  w 

realizacji 

świadcze

ń 

  

15 

jedna lub 

więcej 

odpowiedzi 

do wyboru 

48 38 

  

liczba porodów  w ciągu ostatnich 12 miesięcy  - co najmniej 400 2 

49 24 

  

realizacja  w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej 20% 

świadczeń kardiologicznych na rzecz chorych w wieku > 69 r.ż. lub 

z powikłaniami/chorobami współistniejącymi  (rozliczanych 

grupami: E16, E53, E56, E61) 

2 

50 31  w przypadku realizacji świadczeń z grup: A48, A51 - wykonanie w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy trombolizy u co najmniej 5% chorych z 

udarem niedokrwiennym. 

2 

Jakość – 

zewnętrz

na ocena 

– systemy 

zarządzan

ia  

4 jedna lub 

więcej 

odpowiedzi 

do wyboru 

51 wszystkie zakresy certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością 2 

52 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego 1 

53 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy 

1 

54 certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji 

1 

55 certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem 

żywności  

1 



POZIOM 

SKALUJĄ

CY 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIEDZI 

NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PKT 

JEDNOSTKO

WYCH 

Jakość – 

zewnętrz

na ocena 

– 

akredyta

cja 

Ministra 

Zdrowia/

standard

y 

6 jedna 

odpowiedź 

do wyboru 

56 wszystkie zakresy certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia 

  

6 

jedna 

odpowiedź 

do wyboru 

57 wszystkie zakresy spełnienie standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia w 

przedziale powyżej 80% 

2 

58 spełnienie standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia w 

przedziale powyżej 90% 

4 

Jedna 

odpowiedź 

do wyboru 

59 33 spełnienie wszystkich standardów PTOiHD 

  

2 



POZIOM 

SKALUJĄCY 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIEDZI 

NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PKT 

JEDNOSTKO

WYCH 

Jakość - 

kontrola 

zakażeń 

szpitalnych 

i polityki 

antybiotyk

owej 

5 jedna lub 

więcej 

odpowiedzi do 

wyboru 

60 

  

wszystkie zakresy Prowadzenie badań PPS (Punktowe Badania Epidemiologiczne, ang. Point 

Prevalence Survey of Healthcare Associated Infections) w zewnętrznych 

badaniach wieloośrodkowych, zgodnie z metodologią opracowaną przez  ECDC 

(Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób), poświadczone przez 

jednostkę koordynującą Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 

  

3 

Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych posiada specjalizację z 

mikrobiologii lekarskiej lub chorób zakaźnych lub epidemiologii 

3 

61 

62 Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych do pełnienia tej 

funkcji jest zatrudniony w szpitalu w wymiarze czasu pracy równym 1 

etatowi przeliczeniowemu na 1000 łóżek 

3 

63 Zespół  Kontroli Zakażeń Szpitalnych sporządza okresową  (coroczną) analizę 

mikrobiologiczną oddziałów w postaci raportu w oparciu o zalecenia 

konsultanta krajowego ds. mikrobiologii dostępnej na stronie 

internetowej Centralnego Ośrodka Badania Jakości w diagnostyce 

mikrobiologicznej 

1 

64 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych przeprowadził w przeciągu ostatnich 

12 miesięcy (liczonych do dnia złożenia oferty) analizę i zaraportował 

kierownikowi szpitala wyniki dotyczące bezpośredniej obserwacji 

procedury higieny rąk personelu medycznego 

1 

65 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych przeprowadził w przeciągu ostatnich 

12 miesięcy (liczonych do dnia złożenia oferty) analizę i zaraportował 

kierownikowi szpitala wyniki dotyczące oceny ilości środka do dezynfekcji 

rąk zużywanego przez poszczególne oddziały w przeliczeniu na liczbę, 

osobodni 

1 

66 Szpital zapewnia izolację pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznanym 

zakażeniem lub nosicielstwem szczepów drobnoustrojów stwarzających 

szczególne zagrożenie w sali z własnym węzłem sanitarnym 

1 

67 Szpital posiada i stosuje własną standardową procedurę postępowania w 

zakresie antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej, aktualizowanej 

nie rzadziej niż co 2 lata 

2 

68 Szpital posiada i stosuje własny program racjonalnej polityki 

antybiotykowej, zgodnie z rekomendacjami Narodowego Programu 

Ochrony Antybiotyków, aktualizowany nie rzadziej niż co 2 lata 

1 

69 Szpital w ramach Programu racjonalnej polityki antybiotykowej, wskazał 

osobę pełniącą funkcję konsultanta ds. antybiotykoterapii, posiadającą 

specjalizację w dziedzinie mikrobiologia lekarska lub choroby zakaźne 

2 



POZIOM 

SKALUJ

ĄCY 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIED

ZI 

NR 

WIERSZA 

ZAKRES* TREŚĆ LICZBA 

PKT 

JEDNOST

KOWYCH 

Jakość - 

kontrola 

zakażeń 

szpitalnych 

i polityki 

antybiotyk

owej 

5 Jedna 

odpowiedź 

do wyboru 

70 wszystkie zakresy Monitorowanie zakażeń w szpitalu odbywa się na zasadzie 

zgłaszania do Zespołu kontroli zakażeń szpitalnych pacjentów 

sztucznie wentylowanych, zaintubowanych, operowanych, 

zacewnikowanych, z linią dożylną, u których zastosowano 

antybiotyk 

2 

71 Monitorowanie zakażeń w szpitalu odbywa się na zasadzie 

weryfikacji odnotowanej w dokumentacji medycznej, na podstawie 

przeglądu dokumentacji zgłaszanych przez oddziały pacjentów 

sztucznie wentylowanych, zaintubowanych, operowanych, 

zacewnikowanych, bądź z linią dożylną, u których wystąpiły cechy 

infekcji lub zastosowano antybiotyk 

3 

72 Monitorowanie zakażeń w szpitalu odbywa się na zasadzie 

codziennego przeglądu odnotowanej w dokumentacji medycznej 

pacjentów sztucznie wentylowanych, zaintubowanych, 

operowanych, zacewnikowanych, bądź z linią dożylną, dla ustalenia, 

czy wystąpiły cechy infekcji lub zastosowano antybiotyk 

4 



POZIOM 

SKALUJĄC

Y 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIEDZI 

NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PKT 

JEDNOSTKO

WYCH 

Jakość - 

wyniki 

kontroli 

-5 jedna lub 

więcej 

odpowiedzi 

do wyboru 

73 wszystkie zakresy udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż 

wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w 

warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie 

/brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów 

lub przeglądów) 

1 

74 nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy 3 

75 nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących 1 

76 obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów 

medycznych w przypadkach, o których mowa w art.  35 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

3 

77 pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za 

świadczenia będące przedmiotem umowy 

3 

78 niezasadne ordynowanie leków 1 

79 nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń   

3 

80 nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 

informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych 

prowadzonej działalności 

1 

81 udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ 

nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie 

2 

82 nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń 2 

83 przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na 

podstawie których dokonano płatności nienależnych środków 

finansowych 

2 

84 udaremnienie lub utrudnianie kontroli 3 

85 niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych 3 

86 stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich 

kontrolach 

  

2 



POZIOM 

SKALUJĄCY 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIEDZI 

NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PKT 

JEDNOSTKO

WYCH 

Dostępność 

– dostęp 

dla osób 

niepełnosp

rawnych 

5 jedna lub 

więcej 

odpowiedzi do 

wyboru 

87 wszystkie zakresy podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409) 

  

2 

88 przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig 

umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch 

kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd 

niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze 

2 

89 na każdej kondygnacji dostępnej dla świadczeniobiorców co najmniej 

jedno z pomieszczeń higieniczno - sanitarnych ogólnodostępnych 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych 

2 



POZIOM 

SKALUJĄCY 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIEDZI 

NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PKT 

JEDNOSTKO

WYCH 

Kompleksowo

ść-poradnie / 

oddziały / 

pracownie 

  

  

15 

  90 14 1000 Poradnia chorób wewnętrznych - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

91 2 1010  Poradnia alergologiczna / 1011 Poradnia alergologiczna dla dzieci - 

wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

92  14 1020 Poradnia diabetologiczna - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

93 17 1020 Poradnia diabetologiczna / 1021 Poradnia diabetologiczna dla dzieci - 

wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

94 18 1030 Poradnia endokrynologiczna /1031 Poradnia  endokrynologiczna dla 

dzieci - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

95 18 1032 Poradnia  endokrynologiczno – ginekologiczna - wpis w rejestrze, część 

VIII kodu resortowego 

3 

96 18 1034 Poradnia andrologiczna - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 3 

97 19 1050 Poradnia gastroenterologiczna /1051 Poradnia gastroenterologiczna dla 

dzieci - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

98 20 1060 Poradnia geriatryczna - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 3 

99 21 1070  Poradnia hematologiczna - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

100 33 1071 Poradnia hematologiczna dla dzieci - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

101 22 1080 Poradnia immunologiczna /1081Poradnia immunologiczna dla dzieci - 

wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

102 14; 24 1100 Poradnia kardiologiczna - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 3 

103 25 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci -wpis w rejestrze,  część VIII kodu 

resortowego 

3 

104 24 1102  Poradnia wad serca - wpis  w  rejestrze:  część VIII kodu resortowego 3 

105 24 1104  Poradnia nadciśnienia tętniczego- wpis  w  rejestrze:  część VIII kodu 

resortowego 

3 

106 5; 8 1120 Poradnia chorób naczyń - wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego 3 

107 26 1130 Poradnia nefrologiczna / 1131 Poradnia nefrologiczna dla dzieci - wpis 

w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

108 45 1150 Poradnia toksykologiczna / 1151 Poradnia toksykologiczna dla dzieci - 

wpis w rejestrze’ część VIII kodu resortowego 

3 

109 16 1200 Poradnia dermatologiczna / 1201 Poradnia dermatologiczna dla dzieci - 

wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

110 16 1202 Poradnia wenerologiczna/ 1203 Poradnia wenerologiczna dla dzieci - 

wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

111 31 1220 Poradnia neurologiczna/ 1221 Poradnia neurologii dziecięcej - wpis w 

rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

112 34 1240 Poradnia onkologiczna - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 3 

113 33 1241 Poradnia onkologiczna  dla dzieci  -wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

114 34 1242 Poradnia chemioterapii - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 3 

115 44 1250 Poradnia medycyny nuklearnej - wpis w rejestrze; część VIII kodu 

resortowego 

3 



POZIOM 

SKALUJĄCY 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIEDZI 

NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PKT 

JEDNOSTKO

WYCH 

Kompleksowo

ść-poradnie / 

oddziały / 

pracownie 

  

  

15 

  116 13 1270 Poradnia gruźlicy i chorób płuc / 1271 Poradnia gruźlicy i chorób płuc 

dla dzieci - wpis w rejestrze; część VIII kodu resortowego 

3 

117 13 1270 Poradnia chorób płuc / 1271 Poradnia chorób płuc dla dzieci - wpis w 

rejestrze; część VIII kodu resortowego 

3 

118 42 1280 Poradnia reumatologiczna /1281 Poradnia reumatologiczna dla dzieci - 

wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

119 15 1340 Poradnia chorób zakaźnych /1341 Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci 

- wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

120 15 1346 Poradnia chorób tropikalnych - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

121 37 1401 Poradnia pediatryczna - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 3 

122 27 1421 Poradnia neonatologiczna - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

123 38 1450 Poradnia   ginekologiczno - położnicza wpis w rejestrze; część VIII 

kodu resortowego 

3 

124 38 1454 Poradnia patologii ciąży - wpis w rejestrze; część VIII kodu resortowego 3 

125 41 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej - wpis w rejestrze; część VIII kodu 

resortowego 

3 

126 9 1500 Poradnia chirurgii  ogólnej- wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

127 6; 7 1501 Poradnia chirurgii dziecięcej - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

128 9 1506 Poradnia  proktologiczna- wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 3 

129 7 1520 Poradnia chirurgii klatki piersiowej - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

130 5; 8 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

131 9 1540 Poradnia chirurgii onkologicznej - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

132 10 1540 Poradnia chirurgii onkologicznej / 1541 Poradnia chirurgii 

onkologicznej dla dzieci - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

133 11 1550 Poradnia chirurgii plastycznej / 1551 Poradnia chirurgii plastycznej dla 

dzieci 

3 

134 11 1552 Poradnia chirurgii ręki - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 3 

135 11 1554 Poradnia leczenia  oparzeń - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

136 22 1560 Poradnia kardiochirugiczna / 1561  Poradnia kardiochirugiczna  dla 

dzieci  - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

137 30 1570 Poradnia neurochirurgiczna/ 1571 Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci  

- wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

138 36 1580 Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej / 1581 Poradnia chirurgii  

urazowo- ortopedycznej dla dzieci - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 



POZIOM 

SKALUJĄCY 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIEDZI 

NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PKT 

JEDNOSTKO

WYCH 

Kompleksowo

ść-poradnie / 

oddziały / 

pracownie 

  

  

15 

  140 35 1610 Poradnia otorynolaryngologiczna / 1611 Poradnia 

otorynolaryngologiczna dla dzieci- wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

141 35 1612 Poradnia audiologiczna / 1613 Poradnia audiologiczna  dla dzieci - wpis 

w rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

142 35 1614 Poradnia foniatryczna / 1615 Poradnia foniatryczna dla dzieci - wpis w 

rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

143 12 1630 Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej /1631 Poradnia chirurgii 

szczękowo-twarzowej dla dzieci - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

144 47 1640 Poradnia urologiczna/ 1641 Poradnia urologiczna dla dzieci - wpis w 

rejestrze, część VIII kodu resortowego 

3 

145 21 1650 Poradnia transplantologiczna - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

3 

146 46 1650 Poradnia transplantologiczna / 1651 Poradnia transplantologiczna dla 

dzieci - wpis w rejestrze; część VIII kodu resortowego 

3 

147 24 2302 Ośrodek /Oddział dzienny rehabilitacji kardiologicznej 3 

148 24 4106  Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego - co najmniej 4-

łóżkowy - wpis  w  rejestrze:  część VIII kodu resortowego 

3 

149 31 4222 Oddział udarowy - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 5 

150 wszystkie zakresy 4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub 4261 Oddział 

anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci  - wpis w rejestrze: część VIII 

kodu resortowego 

5 

151 30; 31 4300 Oddział rehabilitacyjny - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 5 

152 30; 31 4306 Oddział rehabilitacji neurologicznej - wpis w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego 

5 

153 24 4308  Oddział rehabilitacji kardiologicznej - wpis  w  rejestrze:  część VIII 

kodu resortowego 

5 

154 5; 24; 31 4530  Oddział chirurgii naczyniowej - wpis  w  rejestrze:  część VIII kodu 

resortowego 

5 

155 24 4560  Oddział kardiochirurgiczny- wpis  w  rejestrze:  część VIII kodu 

resortowego 

5 

156 5; 31 

  

4910 Blok operacyjny - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 2 

157 2; 9; 14; 38; 41 7910  Pracownia endoskopii - wpis w rejestrze, część VIII kodu resortowego 2 

158 wszystkie zakresy Apteka szpitalna/zakładowa - wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego 5 

159 24 co najmniej 20 łóżek w oddziale kardiologii - wpisane w rejestrze 2 

160 24 

  

co najmniej 6 stanowisk intensywnego nadzoru kardiologicznego w OINK  - 

wpisane w rejestrze 

5 

161 36 gabinet/ pracownia/ zakład fizjoterapii - w lokalizacji 2 

162 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 17;  19; 20; 

23; 26; 30; 34; 35; 36; 37; 41; 42; 46; 47 

łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o 

których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia  - w miejscu udzielania świadczeń 

- wpisane w rejestrze 

2 



POZIOM 

SKALUJĄCY 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIEDZI 

NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PKT 

JEDNOSTKO

WYCH 

Kompleksow

ość-poradnie 

/ oddziały / 

pracownie 

  

  

15 

  163 25 pracownia elektrofizjologii (wyłącznie z obecnością oddziału 

kardiochirurgii dla dzieci) - w lokalizacji 

2 

164 35 pracownia endoskopii - w miejscu 2 

165 8 pracownia radiologii zabiegowej dostępna całodobowo - w lokalizacji 2 

166 24 

  

realizacja  świadczeń z grup: E10 - E14 związanych z leczeniem 

inwazyjnych OZW  w trybie całodobowym w: 

7230  Pracowni radiologii zabiegowej, lub 7232  Pracowni 

hemodynamiki, lub 7234  Pracowni elektrofizjologii 

5 

167 26 

  

stanowiska dializacyjne -  w miejscu udzielania świadczeń - wpisane w 

rejestrze 

1 

168 24 

  

w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego pracownia  

hemodynamiki i oddział kardiochirurgii w tej samej lokalizacji 

5 

169 15 wyodrębniona izba przyjęć 1 

170 42 zakład/pracownia rehabilitacji - w lokalizacji 5 



POZIOM 

SKALUJĄCY 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIEDZI 

NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PKT 

JEDNOSTKO

WYCH 

Komplekso

wość – 

dostęp do 

badań i 

zabiegów 

10   171 wszystkie zakresy badania angiografii lub DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna) - w 

lokalizacji 

1 

172 7 badania bronchoskopii autofluorescencyjnej - w lokalizacji 1 

173 wszystkie zakresy badania endoskopowe - w lokalizacji 1 

174 7; 10; 11; 32; 36 badania histopatologiczne śródoperacyjne - w lokalizacji 1 

175 16 badania histopatologiczne - w lokalizacji 1 

176 9 badania histopatologiczne śródoperacyjne – w miejscu 1 

177 16 badania immunohistopatologiczne - w lokalizacji 1 

178 15; 42 badania immunologiczne - w lokalizacji 1 

179 44 badania laboratoryjne z możliwością wykonania badania TSH, FT3 

lub FT4, przeciwciał przeciwtarczycowych - w lokalizacji 

1 

180 13 badania mikrobiologiczne  ( w tym BK) - w lokalizacji 1 

181 15 badania molekularne (PCR) zgodne z profilem udzielanych 

świadczeń - w lokalizacji 

1 

182 16 badania mykologiczne- w lokalizacji 1 

183 15 badania parazytologiczne - w lokalizacji 1 

184 wszystkie zakresy badania rezonansu magnetycznego (RM) - w lokalizacji 1 

185 13 badania scyntygraficzne - w lokalizacji 1 

186 wszystkie zakresy badania tomografii komputerowej (TK) - w lokalizacji 1 

187 wszystkie zakresy badania tomografii wielorzędowej (WRTK - w lokalizacji 1 

188 7 badania ultrasonografii bronchoskopowej  - w lokalizacji 1 

189 21 biopsja pod kontrolą USG - w miejscu 1 

190 47 dostęp do leczenia nerkozastępczego  - w lokalizacji 1 

191 35 kompleksowa diagnostyka audiologiczna (badania: BERA, ABR, 

OAEs, test z promontorium, ENG, czas reakcji, audiometria 

impedancyjna, audiometria Bekesy'ego) – w lokalizacji 

1 

192 35 kompleksowa diagnostyka narządu głosu (videolaryngostroboskop, 

miernik natężenia głosu) - w lokalizacji 

1 

193 21 możliwość pobierania i badania szpiku kostnego - w miejscu 1 

194 25 możliwość wszczepiania stymulatorów serca (wyłącznie z 

obecnością oddziału kardiochirurgii dla dzieci) 

1 

195 33 stała dostępność konsultacji specjalistycznych (chirurgia dziecięca, 

anestezjologia i intensywna terapia, neurochirurgia, neurologia, 

kardiologia, laryngologia, nefrologia) 

1 

196 10  możliwość wykonania teleradioterapii śródoperacyjnej 1 

197 45 udokumentowane zapewnienie konsultacji specjalisty w dziedzinie 

psychiatrii 

1 

198 26 możliwość wykonania dostępu naczyniowego do leczenia 

nerkozastępczego - w lokalizacji 

1 



POZIOM 

SKALUJĄ

CY 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIEDZI 

NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PKT 

JEDNOSTKO

WYCH 

Komplekso

wość – 

dostęp do 

badań i 

zabiegów 

10   199 26 możliwość wykonania dostępu otrzewnowego - w lokalizacji 1 

200 45 zapewnienie przyjęć w trybie nagłym konsultowanych 

telefonicznie przypadków od innych świadczeniodawców 

1 

201 wszystkie zakresy zapewnienie realizacji zadań związanych z koordynacją 

przeszczepień - zatrudnienie w wymiarze czasu pracy nie mniej niż 

1/4 etatu 

1 

202 3 udokumentowana obecność  komisji orzekającej o trwałym i 

nieodwracalnym ustaniu czynności mózgu zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. 

o pobieraniu, przechowywaniu 

i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, 

poz.1411 z późn. zm.) 

1 

203 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 21; 

23; 24; 25; 26; 29; 30; 31; 32; 33; 

34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 45; 

46; 47  

spełnienie warunków dodatkowych dla wyodrębnionych grup JGP 

/ wyodrębnionych świadczeń 

5 



POZIOM 

SKALUJ

ĄCY 

WAGA SKALUJĄCA (S) 

(max liczba PKT oceny) 

TYP 

ODPOWIEDZI 

NR 

WIERSZA 

ZAKRES* TREŚĆ LICZBA 

PKT 

JEDNOST

KOWYCH 

Ciągłość 5   204 wszystkie zakresy w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy 

zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w 

ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego 

dotyczy postępowanie 

5 

Cena 20 Cena obliczona 

zgodnie ze 

wzorem 

określonym w 

załączniku nr 2. 

cena ofertowa  

jest oceniana 

poprzez 

odniesienie ceny 

jednostki 

rozliczeniowej 

zaproponowanej 

przez oferenta w 

ofercie lub 

stanowiącej 

końcowy wynik 

negocjacji w 

stosunku do ceny 

oczekiwanej 

przez Fundusz w 

danym 

postępowaniu w 

sprawie zawarcia 

umowy. 

  



*W kolumnie „Zakres” określono zakresy świadczeń, których dotyczą oceniane kryteria wskazane w kolumnie „Treść”. Poszczególne kody wskazane w kolumnie „Zakres” 
oznaczają odpowiednio: 
 
2.  alergologia /  alergologia dla dzieci 
3.  anestezjologia i intensywna terapia/ anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci 
4.  anestezjologia i intensywna terapia/ anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci – drugi poziom referencyjny 
5.  angiologia 
6.  chirurgia dziecięca 
7.  chirurgia klatki piersiowej/ chirurgia klatki piersiowej dla dzieci 
8.  chirurgia naczyniowa 
9.  chirurgia ogólna 
10.  chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci 
11.  chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci 
12.  chirurgia szczękowo-twarzowa/ chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci 
13.  choroby płuc/ choroby płuc dla dzieci 
14.  choroby wewnętrzne 
15.  choroby zakaźne/ choroby zakaźne dla dzieci 
16.  dermatologia i wenerologia/ dermatologia i wenerologia dla dzieci 
17.  diabetologia/ diabetologia dla dzieci 
18.  endokrynologia/ endokrynologia dla dzieci 
19.  gastroenterologia/ gastroenterologia dla dzieci 
20.  geriatria 
21.  hematologia 
22.  immunologia kliniczna/ immunologia kliniczna dla dzieci 
23.  kardiochirurgia/ kardiochirurgia dla dzieci 
24.  kardiologia 
25.  kardiologia dla dzieci 
26.  nefrologia/ nefrologia dla dzieci 
27.  neonatologia 
28.  neonatologia - drugi poziom referencyjny 
29.  neonatologia - trzeci poziom referencyjny 
30.  neurochirurgia/ neurochirurgia dla dzieci 
31.  neurologia/ neurologia  dla dzieci 
32.  okulistyka/ okulistyka dla dzieci 
33.  onkologia i hematologia dziecięca 
34.  onkologia kliniczna 
35.  otorynolaryngologia/ otorynolaryngologia dla dzieci/ audiologia i foniatria/ audiologia i foniatria dla dzieci 
36.  ortopedia i traumatologia narządu ruchu/ ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci 
37.  pediatria 
38.  położnictwo i ginekologia 



Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia    
Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej 
z  dn. 23.12.2013r  przekazane  Prezesowi  NFZ  

         (na   temat   uwag do projektu   zarządzenia   w  sprawie  

           określenia  kryteriów  oceny  ofert   w  postępowaniu,  

           w  sprawie  zawarcia  umowy o udzielenie świadczeń  

           opieki  zdrowotnej ) : 

  dbałość o prawidłowe i skuteczne procesy dekontaminacji ; 

 ograniczenie zakażeń krwiopochodnych ; 

  wyeliminowanie przypadkowości doboru osób zajmujących się 

      procesami dekontaminacji ( technik sterylizacji medycznej); 

  określenie   dla  szpitali  procedury  dekontaminacji  sprzętu 

     wielokrotnego  użytku uwzględniającej kilka proponowanych 

     elementów. 

  propozycje zmian w tabelach  5 ; 6 ; 2 ; 7 ; 22  załącznika  nr 1 ;   
 

 



Wnioski końcowe 

    BRAK  W  DOKUMENTACH  NFZ  ( dotyczących 
konkursów i kryteriów oceny ofert)  WYMOGÓW   
DOTYCZĄCYCH : 

 

    procesu  sterylizacji,  

    przygotowywania  sprzętu  jałowego,   

    pomieszczeń  sterylizatornii  (centralna   

        sterylizatornia  -  Rozp. M. Z. z dnia 26 .06.12 r. ), 

    warunków  realizacji usług sterylizacji 

Przy jednocześnie wyraźnie podkreślonych wymogach:  

  dotyczących zakażeń szpitalnych ; 

  stacji dezynfekcji łóżek ! ; 

  polityki antybiotykowej . 



Życzę wytrwałości ! 

 

Dziękuję za uwagę 
Mirek Wójciak  


