DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 10 września 2020 r.
Poz. 1556

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA ZDRO WIA 1)
z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Na podstawie art. 42e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku których zwrot kosztów, o którym mowa w art. 42b ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wymaga
uprzedniej zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 42b ust. 9 tej ustawy, określa załącznik do
rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki
zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U.
poz. 1545).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
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Poz. 1556
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 3 września 2020 r. (poz. 1556)

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku których zwrot kosztów, o którym mowa w art. 42b ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wymaga uprzedniej
zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:
1)

świadczenia opieki zdrowotnej wymagające pozostania pacjenta w szpitalu co najmniej do dnia następnego, bez
względu na rodzaj udzielanych świadczeń;

2)

leczenie w ramach programów lekowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357,
945 i 1493);

3)

terapia izotopowa;

4)

teleradioterapia stereotaktyczna;

5)

teleradioterapia hadronowa wiązką protonów;

6)

terapia hiperbaryczna;

7)

wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne;

8)

badania genetyczne;

9)

pozytonowa tomografia emisyjna;

10) badania medycyny nuklearnej.

