
ZARZĄDZENIE Nr 59/2020/DSOZ 

PREZESA 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków 

rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. poz. 374, 567 i 568) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 32/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 8 marca 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania 

świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, zmienionym zarządzeniem Nr 34/2020/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r., zarządzeniem 

Nr 40/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r., 

zarządzeniem Nr 45/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

27 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 49/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 51/2020/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2020 r. oraz zarządzeniem 

Nr 52/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadku świadczeń innych niż określone w pkt 1, 3-5 – pozostawanie 

w dyspozycji obsady kadrowej oraz wolnych łóżek;”, 

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:  

„5) w przypadku świadczeń dializoterapii dla pacjentów zakażonych wirusem 

SARS-CoV-2 – pozostawanie w gotowości nie mniej niż 10 godzin na dobę oraz 

udzielanie świadczeń dializy otrzewnowej, hemodializy lub hemodiafiltracji.”; 

2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku 
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nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

3) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku 

nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                     PREZES 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

              Adam Niedzielski 

 


