
Komunikat ze słownikiem produktów handlowych wykorzystanych w chemioterapii, programach terapeutycznych i programach 
lekowych 
 
Plik z komunikatem będzie spakowany wg algorytmu ZIP. 
Rozszerzenie pliku z komunikatem  - *.PRH. 
Strona kodowa będzie wskazana w sposób jawny w nagłówku pliku XML. Dopuszczalne strony kodowe to UTF-8, 
ISO-8859-2, WINDOWS-1250  
Format daty: RRRR-MM-DD 
Format daty z czasem: RRRR-MM-DDTHH:MM:SS 
 
 
Poziom Znaczniki Krot

ność 
Format  
[wart. domyślna] 

Opis elementu lub atrybutu Ograniczenia i inne zależności 

Elementy Atrybuty     
0 komunikat  1  Element główny komunikatu  

typ 1 3 duże litery Typ komunikatu PRH – Komunikat zawiera słownik produktów 
handlowych  stosowanych w chemioterapii, 
programach terapeutycznych i programach lekowych 

wersja 1 Do 8 znaków Numer wersji komunikatu 1.09 
oddz-nfz 1 Do 2 cyfr Kody jednostki organizacyjnej NFZ   

1..16 OW NFZ 
18 Centrala NFZ 

Nadawca komunikatu 

czas-gen 1 Data + czas Data i czas generacji komunikatu 
 

 

wer-tech 1 Liczba(5,0) Wersja techniczna słownika produktów handlowych  

1 slowniki  1  Pozycje słowników wykorzystywane w definicji 
produktów handlowych stosowanych w 
chemioterapii i programach terapeutycznych 

 

2 jednostka-
miary 

 1..n  Jednostka miar  

kod 1 Liczba(6, 0) Kod jednostki miary  

nazwa 1 Ciąg do 20 
znaków 

Nazwa jednostki miary  

status 1 1 duża litera Status aktualności jednostki miary Przyjmuje wartości: 
A – aktualna   
N – nieaktualna 

2 grupa-
substancji 

 1..n  Grupa substancji  
kod 1 Liczba(13, 0) Kod grupy  



nazwa 1 Ciąg do 250 
znaków 

Nazwa grupy  

jednostka 1 Liczba(6, 0) Kod jednostki miary  
status 1 1 duża litera Status pozycji Przyjmuje wartości: 

A – aktualna   
N – nieaktualna 

1 pozycja  1-n  Pozycje słownika produktów handlowych 
stosowanych w chemioterapii, programach 
terapeutycznych i programach lekowych. 

 

kod 1 Liczba(7,0) Kod produktu handlowego w Centralnym Słowniku 
Leków 

do celów identyfikacyjnych 

ean 0-1 Do 14 cyfr Europejski kod towarowy (EAN) produktu 
lekowego lub inny kod odpowiadający kodowi 
EAN. 

Od 1 lipca 2012 r. atrybut obligatoryjny dla leków 
stosowanych w chemioterapii (katalog 1n) i 
programach lekowych (katalog 1m). 
 
Kod EAN leku lub inny kod odpowiadający kodowi 
EAN, zgodnie z aktualnym obwieszczeniem ministra 
właściwego do spraw zdrowia, publikowanym w 
dziennikach urzędowych Ministra Zdrowia, 
wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
refundacyjnej, obowiązującym w dniu zastosowania 
(podania) leku który został podany pacjentowi w 
ramach realizacji programu zdrowotnego (lekowego) 
lub chemioterapii 

symbol 0-1 Liczba(7,0) Dodatkowy kod produktu handlowego  
grupa-
substancji-kod 

1 Liczba(13, 0) Kod grupy  

nazwa 1 Do 42 znaków Nazwa handlowa leku  
postac 1 Do 35 znaków Postać leku  
dawka 1 Do 35 znaków dawka leku  
opak 1 Do 35 znaków Opakowanie leku  
podm-odp 1 Do 60 znaków Nazwa podmiotu odpowiedzialnego  
ilosc-subst 1 Liczba(14,5) Ilość substancji czynnej w opakowaniu wyrażona w 

jednostce określonej jedn-subst 
 

lb-sztuk 1 Liczba(14,5) Liczba sztuk w opakowaniu (np. tabl., amp.)  
status 1 1 znak Status pozycji Przyjmuje wartości: 

‘A’ – aktualny 
‘N’ – nieaktualny 



2 katalog  0-n  Informacja na temat tego w ramach jakich 
katalogów świadczeń istnieje możliwość rozliczenia 
produktu handlowego 

 

kod-katalogu 1 2 znaki Kod katalogu świadczeń  
3 taryfa  0-n  Dane na temat obowiązujących taryf w danym 

okresie czasu 
 

data-od 1 Data Data początku obowiązywania taryf  
data-do 0-1 Data Data końca obowiązywania taryf  
taryfa-bazowa 1 Liczba(10,4) Taryfa bazowa  
lb-roz-jednostek 1 Liczba(10,4) Liczba rozliczeniowych jednostek miary zawartych 

w jednym opakowaniu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komunikat wysłany przez świadczeniodawców do OW NFZ z informacjami o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych 
stosowanych w chemioterapii , programach terapeutycznych i programach lekowych. 
 
Plik z komunikatem będzie spakowany wg algorytmu ZIP. 
Rozszerzenie pliku z komunikatem  - *.FZX. 
Strona kodowa będzie wskazana w sposób jawny w nagłówku pliku XML. Dopuszczalne strony kodowe to UTF-8, 
ISO-8859-2, WINDOWS-1250  
Format daty: RRRR-MM-DD 
Format daty z czasem: RRRR-MM-DDTHH:MM:SS 
 
Pozio

m 
Znaczniki Kro

t-
Format  
[wart. 

Opis elementu lub atrybutu Ograniczenia i inne zależności 

Elementy Atrybuty     
0 komunikat  1  Element główny komunikatu  

typ 1 3 duże litery Typ komunikatu FZX – Komunikat zawiera informacje o 
fakturach zakupu w zakresie produktów 
leczniczych stosowanych w chemioterapii, 
programach terapeutycznych i programach 
lekowych. 

wersja 1 Do 8 znaków Numer wersji komunikatu 1.04
oddz-nfz 1 Do 2 cyfr Kody jednostki organizacyjnej NFZ   

1..16 OW NFZ 
Adresat komunikatu 

kod-swd 1 Do 24 znaków Stosowany do identyfikacji 
świadczeniodawców kod nadany przez płatnika

 

id-inst 1 Do 38 znaków Identyfikator wyróżniający instalację systemu 
informatycznego u danego świadczeniodawcy 

Świadczeniodawca zapewnia unikalność 
identyfikatora instalacji w ramach posiadanych 
instalacji w których kiedykolwiek 
przekazywano dane do płatnika

nr-gen 1 Liczba(15) Nr kolejnej generacji komunikatu   

czas-gen 1 Data + czas Data i czas generacji komunikatu  

1 faktura  1-n  Faktura zakupu Atrybuty nip, nr-faktury wyznaczają 
jednoznacznie fakturę. W przypadku 
modyfikacji wszystkie dotychczasowe pozycje 

b i OW NFZ f k inip 1 13 znaków NIP sprzedającego  



nr-faktury 1 Do 25 znaków Numer faktury W przypadku wystąpienia faktur korygujących 
zakupu zawsze wysyłany jest numer faktury 
pierwotnej 

usunieta 1 1 duża litera Czy przekazywana informacja o usunięciu 
faktury 

T – Tak 
N – Nie 

data-wyst 0-1 Data Data wystawienia Atrybut nie podawany gdy przekazywana 
informacja o fakturze usuniętej 

2 poz-faktury  0-n  pozycja faktury Element nie podawany gdy przekazywana jest 
informacja o fakturze usuniętej, 

nr-poz 1 Liczba(4) Numer pozycji na fakturze Unikalny numer pozycji w ramach faktury 

kod-prod-
handl

1 Liczba(7) Kod produktu handlowego wg słownika NFZ   

ilosc-opak 1 Liczba(14, 5) ilość fakturowanego leku w opakowaniach  

cena-opak 1 Liczba (8,2) Cena brutto opakowania leku zgodna z fakturą 
zakupu leku

 

lb-sztuk 1 Liczba(14, 5) sumaryczna liczba sztuk (np. tabl., amp.)  

ilosc-subst 1 Liczba(17, 5) Sumaryczna ilość substancji czynnej (np. mg, 
ml)

 

wartosc 1 Liczba(15, 2) Wartość pozycji faktury  



  

ean 1 Do 14 cyfr Europejski kod towarowy (EAN) produktu 
lekowego lub inny kod odpowiadający kodowi 
EAN. 

Od 1 lipca 2012 r. atrybut obligatoryjny dla 
leków stosowanych w chemioterapii (katalog 
1n) i programach lekowych (katalog 1m). 
 
Kod EAN leku lub inny kod odpowiadający 
kodowi EAN, zgodnie z aktualnym 
obwieszczeniem ministra właściwego do spraw 
zdrowia, publikowanym w dziennikach 
urzędowych Ministra Zdrowia, wydanym na 
podstawie art. 37 ust. 1 ustawy refundacyjnej, 
obowiązującym w dniu zastosowania (podania) 
leku który został podany pacjentowi w ramach 
realizacji programu zdrowotnego (lekowego) 
lub chemioterapii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komunikat zwrotny do komunikatu wysłanego przez świadczeniodawców do OW NFZ z informacjami o fakturach zakupu w zakresie 
produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii , programach terapeutycznych. 
 
Plik z komunikatem będzie spakowany wg algorytmu ZIP. 
Rozszerzenie pliku z komunikatem  - *.FZZ. 
Strona kodowa będzie wskazana w sposób jawny w nagłówku pliku XML. Dopuszczalne strony kodowe to UTF-8, 
ISO-8859-2, WINDOWS-1250  
Format daty: RRRR-MM-DD 
Format daty z czasem: RRRR-MM-DDTHH:MM:SS 
 
Poziom Znaczniki Krot

ność
Format  
[wart. domyślna]

Opis elementu lub atrybutu Ograniczenia i inne zależności 

Elementy Atrybuty     
0 komunikat  1  Element główny komunikatu  

typ 1 3 duże litery Typ komunikatu „FZZ” – Komunikat zawiera informacje zwrotne do 
komunikatu wysłanego przez świadczeniodawców do 
OW NFZ z informacjami o fakturach zakupu w 
zakresie produktów leczniczych stosowanych w 
chemioterapii, programach terapeutycznych i 
programach lekowych. 
 

wersja 1 Do 8 znaków Numer wersji komunikatu 1.02
oddz-nfz 1 Do 2 cyfr Kody jednostki organizacyjnej NFZ   

1..16 OW NFZ 
Nadawca komunikatu 

kod-swd 1 Do 24 znaków Stosowany do identyfikacji świadczeniodawców 
kod nadany przez płatnika 

 

id-inst 1 Do 38 znaków Identyfikator wyróżniający instalację systemu 
informatycznego u danego świadczeniodawcy 

Świadczeniodawca zapewnia unikalność 
identyfikatora instalacji w ramach posiadanych 
instalacji w których kiedykolwiek przekazywano 
dane do płatnika 

nr-gen 1 Liczba(5,0) Nr generacji komunikatu dla której 
przygotowywany jest bieżący komunikat zwrotny 

 

czas-gen 1 Data + czas Data i czas generacji komunikatu  



  status 1 1 cyfra Status odpowiedzi 
- 0 brak problemów dotyczących całego komunikatu 
- 1 wystąpiły błędy w danych związanych z 
komunikatem 

 

1 problem-kom  0-n  Problemy dotyczące całego komunikatu  

opis 1 ciąg do 250 
znaków

Opis problemu  

1 faktura  1-n  Potwierdzenia do wszystkich faktur Potwierdzenia dla usuniętych oraz zmodyfikowanych 
faktur. Faktura jest potwierdzona zawsze w całości. 

nip 1 13 znaków NIP sprzedającego  

nr-faktury 1 Do 25 znaków Numer faktury  

status 1 1 cyfra Status potwierdzenia usunięcia/edycji – dotyczy 
całej faktury 

0 – potwierdzono 
2 – błąd 

opis 0-1 ciąg do 250 
znaków 

Opis problemu Opis problemu dla całej faktury 
Występuje dla statusu 2. 
 

2 poz-faktury  0-n  Problemy do pozycji faktury Opis problemu dla pozycji faktury, jeśli występuje 

nr-poz 1 Liczba(4) Numer pozycji na fakturze  

opis 1 ciąg do 250 
znaków 

Opis problemu  

 
 
 


