
Zarządzenie Nr 9/2015 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku 
z dnia 27 stycznia 2015 roku 

w sprawie przyjęcia Procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń  
dostępności  i leczenia onkologicznego w przypadku  pacjentów  leczonych na podstawie 
karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DILO w Samodzielnym Publicznym 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku 

Na podstawie  Ustawy z dania 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.tekst jednolity z 2008r. Nr 164, poz.1027 
z późn. zm.), 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 poz. 1248          
z późn. zm), 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.2013 poz.1413 
z późn. zm.), 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  (Dz.U. 2013 poz. 1520 z późn. zm.), 

Rozporządzenia Minister Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty 
diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz.U. 2014 poz. 1751),  

oraz innych aktów prawnych w ramach ,,szybkiej terapii onkologicznej" zarządzam, co 
następuje: 

§ 1 

Niniejszym wprowadzam procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń  
diagnostyki  i leczenia onkologicznego na rzecz pacjentów  leczonych na podstawie karty 
diagnostyki i leczenia onkologicznego DILO. 

§ 2 
Wykonanie powyższego zarządzenia powierzam Ordynatorom/Lekarzom Kierującym 
Oddziałami i Poradniami oraz Lekarzom Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

 
§ 3 

 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 
2015 roku.  

 
 
 



 
 

Zasady realizacji świadczeń związanych z wydawaniem kart diagnostyki i leczenia 
onkologicznego na podstawie powyższych aktów prawnych oraz na warunkach określonych           
w przepisach Zarządzenia nr 86/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w Samodzielnym Publicznym 
Niniejszym wprowadzam procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń  
dostępności  i leczenia onkologicznego na rzecz pacjentów w sprawie  poprawy 
dostępności i jakości opieki sprawowanej nad pacjentami                  w zakresie 
wczesnego wykrywania nowotworów Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Białymstoku w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej określa załącznik nr 
1. 

 
§ 2 

Zasady realizacji świadczeń związanych z wydawaniem kart diagnostyki i leczenia 
onkologicznego na podstawie Zarządzenia nr 79/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna określa  w 
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w 
Białymstoku  w zakresie Ambulatoryjnej Opieki  Specjalistycznej określa załącznik nr 2. 
 

Za nadzór merytoryczny w zakresie prawidłowego sporządzania sprawozdań 
statystyczno-rozliczeniowych przesłanych w komunikacie sprawozdawczo-
rozliczeniowym (XML) do właściwego oddziału Funduszu odpowiada Kierownik 
Działu Usług Medycznych 

§ 3 
Za techniczne uruchomienia systemu, sprawne jego funkcjonowanie, 
przeszkolenie uprawnionych pracowników – operatorów odpowiada Kierownik 
Działu Administracji. 
§ 4 
 
 


