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Instrukcja 

Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji załącznika rzeczowo-finansowego 

do umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy 

w 2017 r. 

 

Przedstawione propozycje załączników rzeczowo-finansowy dotyczą okresu lipiec - wrzesień 

2017 r.  

Łódzki Oddział Wojewódzki zaakceptuje przesłane propozycje przygotowane wg 

poniższych zasad: 

 

 Brak możliwości wprowadzenia zmian w przekazanej propozycji w zakresach 

dotyczących finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć 

(w lecznictwie szpitalnym oraz leczeniu psychiatrycznym), w zakresie w nocnej 

i świątecznej pomocy w POZ. 

 Brak możliwości zmniejszenia propozycji w poniższych zakresach: 

 02.1070.001.02 - świadczenia w zakresie hematologii 

 02.1071.001.02 - świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej 

 02.1450.101.02 - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania 

cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02  

 03.0000.103.02 - teleradioterapia 

 03.0000.104.02 - brachyterapia 

 03.0000.105.02 - terapia izotopowa 

 03.4070.130.02 - hematologia - hospitalizacja - S21,S22,S23 

 03.4100.130.02 - kardiologia - hospitalizacja E11,E12,E13,E14 

 03.4220.130.02 - neurologia - hospitalizacja - A48, A51 

 03.4240.030.02 - onkologia kliniczna – hospitalizacja 

 03.4260.040.02 - anestezjologia i intensywna terapia  - hospitalizacja 

 03.4261.040.02 - anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci – hospitalizacja 

 03.4421.140.02 - neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25 

 03.4421.150.02 - neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny - N20, N23, 

N24, N25, N22 
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 03.4421.160.02 - neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N20, N23, 

N24, N25, N22, N21 

 03.4450.231.02 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa - N01, N20 

 03.4450.240.02 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - N01, N20 

 03.4450.250.02 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny - 

N01, N02, N03, N20 

 03.4450.260.02 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - 

N01, N02, N03, N09, N11, N20 

 03.4570.230.02 - neurochirurgia - hospitalizacja - A03 

 03.4530.130.02 - chirurgia naczyniowa - hospitalizacja Q01 

 03.4580.230.02 - ortopedia i traumat narz ruchu – hospitalizacja - zabiegi 

endoprotezoplastyki 

 03.4580.231.02 - ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja planowa - zabiegi 

endoprotezoplastyki 

 03.4610.130.02 - otorynolaryngologia - hospitalizacja - C05,C06,C07 

 03.4600.230.02 - okulistyka - hospitalizacja B04, B05, B06 

 03.4650.130.02 - transplantologia kliniczna - hospitalizacja G30,L94,L97 

 10.0000.156.02 - program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej 

diagnostyki 

 10.0000.157.02 - program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki 

 10.4450.159.02 - program badań prenatalnych  

 10.7000.156.02 - program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny 

 10.7940.158.02 - program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni 

stacjonarnej 

 10.7940.159.02 - program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni 

mobilnej 

 11.0000.047.02 - żywienie pozajelitowe w warunkach domowych 

 11.0000.048.02 - żywienie dojelitowe w warunkach domowych 

 11.0000.041.02 - zaopatrzenie protetyczne 

 11.0000.049.02 - leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne 

z zastosowaniem pompy baklofenowej 

 11.1021.046.02 - leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci 

 11.1021.047.02 - leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych 

 11.1450.000.02 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (koc) 
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 11.7220.001.12 - pozytonowa  tomografia emisyjna (PET)  

 Brak możliwości zmniejszenia propozycji w zakresach skojarzonych w ramach „Pakietu 

onkologicznego” . 

 Brak możliwości wprowadzenia zmian w przekazanej propozycji w zakresach na które 

ŁOW NFZ przekazał dodatkowe środki finansowe w celu zabezpieczenia dodatkowych 

świadczeń opieki zdrowotnej i zmniejszenia kolejek oczekujących. 

 W pozostałych zakresach dopuszczalna jest zmiana liczby świadczeń w następujących 

proporcjach - zmniejszenie o 20% przy warunku niezmienionej wartości umowy 

przekazanej w propozycji. Zmiany takie potraktowane zostaną jako ustalenie warunków 

finansowania na okres styczeń – czerwiec 2017r.  

 

 

Część II – Obsługa MUS 

Po zalogowaniu się do serwisu MUS należy uruchomić aplikację „Edycja propozycji 

finansowania świadczeń na rok 2017” klikając na link „Przejdź do aplikacji” 

 

 

 

Głównym ekranem aplikacji do składania odpowiedzi na propozycję planów rzeczowo 

finansowych do umów na rok 2017 jest okno „Propozycje finansowania przedstawione przez 

ŁOW NFZ”. Okno to zawiera wyszczególnienie wszystkich umów do których Łódzki Oddział 

Wojewódzki NFZ przesłał propozycje finansowania na kolejny okres rozliczeniowy. Z tego 

miejsca mamy możliwość: 

a. wprowadzenia szczegółowych wartości dla każdej pozycji w umowie 

b. ostatecznego zatwierdzenia propozycji dla całej umowy. 

c. wydruku planu rzeczowo – finansowego (przed zatwierdzeniem umowy możliwy jest 

wydruk próbny) 

Uruchomienie aplikacji 
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Aby przejść do edycji propozycji dla poszczególnych pozycji umowy, wybieramy 

umowę w kolumnie „Umowa której dotyczy propozycja” (a). Przeniesieni zostaniemy do okna 

„Szczegóły propozycji finansowania przedstawionej przez ŁOW NFZ dotyczącej umowy …”.  

 

 

 

 

 

Składanie propozycji wartości planu rzeczowo finansowego składa się z kilku etapów. 

1.  Aby rozpocząć składanie propozycji należy rozpocząć od złożenia oświadczeń 

dotyczących aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji 

świadczeń wynikających z aktualnych przepisów, dla poszczególnych zakresów 

i wyróżników. W tym celu klikamy na wybranym kodzie zakresu z umowy (kolumna 

„Kod zakresu świadczeń”). Przeniesieni zostaniemy do ekranu z treścią oświadczeń. Po 

zapoznaniu się z ich treścią, użytkownik określa czy akceptuje i spełnia zawarte 

w nich treści. Użycie przycisku „Wydruk oświadczenia” ostatecznie zatwierdza opcje 

spełnienia warunków. UWAGA!!! UŻYTKOWNIK NIE MA MOŻLIWOŚCI 

COFNIĘCIA ZATWIERDZONEGO WYBORU. Możliwość odblokowania wyboru 

istnieje jedynie poprzez kontakt z pracownikiem ŁOW NFZ. Po dokonaniu zmian za 

pomocą opcji „wstecz” przeglądarki internetowej lub dedykowanemu przycisku 

powrotu w dolnej części ekranu należy wrócić do okna „Szczegóły propozycji 

finansowania przedstawionej przez ŁOW NFZ dotyczącej umowy …” W przypadku 

Oświadczenia 

c b a

q 

2017-01-07 
2017-09-30 

2017-01-07 
2017-09-30 

2017-01-07 do 2017-09-30 

2017-01-07 do 2017-09-30 

2017-01-07 do 2017-09-30 

2017-01-07 do 2017-09-30 
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wyboru oświadczenia o nie spełnieniu warunków tekst w kolumnie „Kod zakresu 

świadczeń” wyświetlany jest na czerwono. 

2. Po zatwierdzeniu i wydrukowaniu oświadczeń aktywna staje się kolumna „Wprowadz. 

propozycji”.  

 

 

Po kliknięciu na „Wprowadź swoją propozycję” przechodzimy do okna  w którym 

świadczeniodawca wprowadza ilości świadczeń (patrz Część I - Zasady dotyczące 

propozycji).  

 

 

 

Klawisz „Zapisz” zatwierdza propozycję. Jeżeli zaproponowana ilość przekroczy 

propozycję NFZ lub wykroczy poza zasady dotyczące przygotowania propozycji 

(opisane w Części I instrukcji) pozycja zostanie zapisana ale zostanie wyświetlone 

ostrzeżenie o przekroczeniu założonych przez NFZ granic. 

Po zapisaniu zmian należy powrócić do okna „Szczegóły propozycji finansowania 

przedstawionej przez ŁOW NFZ dotyczącej umowy …” gdzie będzie możliwość 

powtórzenia w/w czynności dla pozostałych pozycji umowy. 

3. Dla zakresów w których została już wprowadzona przez świadczeniodawcę propozycja, 

w kolumnie „Zaprop. przez świadczeniod.wartość” wyświetla się wartość. 

 

Przejście do wprowadzania propozycji 

Wprowadzanie propozycji 

Informacja o wprowadzonej przez użytkownika propozycji 

2017-01-07 do 2017-09-30 

2017-01-07 do 2017-09-30 
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4. W analogiczny sposób prosimy postępować dla wszystkich zakresów objętych umową. 

Po zdefiniowaniu wartości dla każdej pozycji w umowie należy zakończyć proces edycji 

propozycji dla umowy poprzez opcję „Zatwierdź” w kolumnie „Ostateczne zatwierdzanie 

propozycji” w oknie z wykazem umów. Zatwierdzenie umowy jest czynnością 

powodującą blokadę możliwości zmiany propozycji składanych dla zakresów w danej 

umowie. 

 

 

 

Zatwierdzenie umowy odblokowuje możliwość wydrukowania za pomocą opcji „Drukuj” 

w kolumnie „Drukowanie propozycji” planu rzeczowo-finansowego dla danej umowy. 

 

 

 

Przed ostatecznym zatwierdzeniem umowy istnieje możliwość wygenerowania wydruku 

próbnego. UWAGA !!! NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ DO ŁOW NFZ WYDRUKÓW 

PRÓBNYCH. 

Podpisane i podstemplowane  przez osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy 

plany wraz z oświadczeniami dla wszystkich pozycji w umowach należy dostarczyć do siedziby 

Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205 bądź do 

właściwych terytorialnie delegatur: 

 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15 (wejście od ulicy Szkolnej) - 

(w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza - 

Zatwierdzenie wszystkich wprowadzonych propozycji w umowie  

Drukowanie propozycji planu rzeczowo-finansowego  

2017-01-07  
2017-09-30 

2017-01-07  
2017-09-30 

2017-01-07  
2017-09-30 

2017-01-07  
2017-09-30 
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świadczenia ambulatoryjne oraz podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i 

świątecznej opieki zdrowotnej) 

 w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29 - (w rodzajach ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz podstawowa 

opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) 

 w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3 - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 

rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz podstawowa opieka zdrowotna 

– w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) 

do dnia określonego w korespondencji i w komunikacie na stronie www.nfz-lodz.pl. 

 


