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Dane przekazane przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią podstawę do przedstawienia świadczeniodawcy przez dyrektora
właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Brak tych danych, czy też ich nieterminowe przekazanie przez świadczeniodawców powoduje brak możliwości działania na dalszych etapach m.in.
przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Skutkuje to negatywnymi konsekwencjami nie dla świadczeniodawcy (czy też kierującego danym
podmiotem), ale dla benef icjentów rozwiązania zawartego w ww. rozporządzeniu, czyli pielęgniarek i położnych. Celem ww. § 2 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest bowiem wypłata
środków dla pielęgniarek i położnych.

W związku z powyższym możliwe jest przekazanie danych w późniejszym terminie. Jednocześnie, mając na uwadze bezpośredni związek z
dysponowaniem środkami f inansowymi określonymi w planie f inansowym na 2015 rok, ostateczny termin przekazania danych nie może być dłuższy
niż okres możliwości dokonywania zmian w planie f inansowym NFZ na 2015 rok, czyli 31 grudnia 2015 r.

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter
wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

http://www.mz.gov.pl

	Komunikat ws. terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

