Załącznik nr 1c do zarządzenia Nr ………/2016/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia …………………2016 r. 
2

KATALOG PRODUKTÓW ROZLICZENIOWYCH DZIECIĘCEJ OPIEKI KOORDYNOWANEJ (DOK)
lp.
kod
nazwa świadczenia rozliczanego
wartość punktowa
Uwagi, odnoszące się do zasad rozliczania i finansowania 
1.
2.
3.
4.
5.
1.
5.05.00.00000YY
DOK - porada wstępna 
7,5
- obejmuje ocenę stanu zdrowia i określenie zakresu koniecznych do wykonania badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych,

- produkt rozliczany jest tylko raz w stosunku do danego świadczeniobiorcy, niezależnie od podmiotu wykonującego
możliwość sumowania produktów
świadczenie wykonywane zgodnie z charakterystyką określoną w załączniku nr 4b do zarządzenia
2.
5.05.00.00000AA
DOK - konsultacja rehabilitacyjna
7,5
- obejmuje szczegółową ocenę rozwoju psychoruchowego i opracowanie zaleceń co do postępowania rehabilitacyjnego,

- produkt rozliczany jest tylko raz w stosunku do danego świadczeniobiorcy, niezależnie od podmiotu wykonującego


3.
5.05.00.00000BB
DOK - konsultacje specjalistyczne 
20
- obejmuje ocenę stanu zdrowia dziecka wykonywaną przez co najmniej trzech specjalistów w trzech dziedzinach medycyny w szczególności spośród: 1)kardiologii dziecięcej, 2)otorynolaryngologii dziecięcej i/lub audiologii, 3)ortopedii, 4)endokrynologii, 5)chirurgii dziecięcej, 6)neurochirurgii zgodnie ze wskazaniami medycznymi,

- możliwość rozliczenia maksymalnie 12 produktów w ciągu 3-letniej opieki DOK


4.
5.05.00.00000YY
DOK – ustalenie indywidualnego planu opieki
24
świadczenie obejmuje:
- kompleksową ocenę stanu zdrowia dziecka wykonywaną przez lekarza prowadzącego z udziałem: psychologa, neurologa, okulisty z wykonaniem bezbłędnych badań oraz z udziałem lub z wykorzystaniem wyników konsultacji specjalistycznych pozostałych specjalistów,
- przygotowanie indywidualnego planu opieki, w tym określenie harmonogramu kolejnych wizyt,
- wydanie zaleceń co do postępowania diagnostycznego i terapeutycznego,
- poradnictwo w zakresie odżywiania (w tym sposobu karmienia),
- sporządzenie informacji dla lekarza POZ zawierającej informacje o zakresie wykonanych konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych ze wskazaniem zaleceń co do diagnostyki, farmakoterapii i szczepień ochronnych,
- obejmuje również bieżącą współpracę z lekarzem POZ, pielęgniarką POZ w miejscu zamieszkania oraz podmiotem realizującym świadczenia terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz z asystentem rodziny, o którym mowa w ustawie „Za życiem”,
- produkt rozliczany jest tylko raz w stosunku do danego świadczeniobiorcy, niezależnie od podmiotu wykonującego.


5.
5.05.00.00000VV
DOK - kwartalna ocena 
20
świadczenie obejmuje:
- kompleksową ocenę stanu zdrowia dziecka wykonywaną przez lekarza prowadzącego z udziałem: psychologa, neurologa, okulisty z wykonaniem bezbłędnych badań oraz z udziałem lub z wykorzystaniem wyników konsultacji specjalistycznych pozostałych specjalistów,
- ocena efektów postępowania terapeutycznego,
- wydanie zaleceń co do postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, 
- poradnictwo w zakresie odżywiania (w tym sposobu karmienia),
- obejmuje również bieżącą współpracę z lekarzem POZ, pielęgniarką POZ w miejscu zamieszkania oraz podmiotem realizującym świadczenia terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz z asystentem rodziny, o którym mowa w ustawie „Za życiem”,

- możliwość rozliczenia maksymalnie 9 produktów w ciągu całej opieki DOK
Możliwość sumowania z produktami:
5.05.00.00000BB,
5.05.00.00000CC


6.
5.05.00.00000VV
DOK - roczna ocena 
24
świadczenie obejmuje:
- kompleksową ocenę stanu zdrowia dziecka wykonywaną przez lekarza prowadzącego z udziałem: psychologa, neurologa, okulisty z wykonaniem bezbłędnych badań oraz z udziałem lub z wykorzystaniem wyników konsultacji specjalistycznych pozostałych specjalistów,
- ocena efektów postępowania terapeutycznego wraz z określeniem zasadności kontynuacji opieki DOK, a w sytuacji braku wskazań zakończenie opieki DOK
- wydanie zaleceń co do postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
- poradnictwo w zakresie odżywiania (w tym sposobu karmienia)
- obejmuje również bieżącą współpracę z lekarzem POZ, pielęgniarką POZ w miejscu zamieszkania oraz podmiotem realizującym świadczenia terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz z asystentem rodziny, o którym mowa w ustawie „Za życiem”,

- możliwość rozliczenia maksymalnie 3 produktów w ciągu całej opieki DOK
Możliwość sumowania z produktami:
5.05.00.00000BB,
5.05.00.00000CC

7.
5.05.00.00000CC
Osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w ramach dziecięcej opieki koordynowanej
9
świadczenie realizowane na zasadach określonych w zał. 1 lp. 3 lit. b rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji
Możliwość sumowania z produktami:
5.05.00.00000VV,



