
 

KOMUNIKAT 

 

DYREKTORA DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

WE WROCŁAWIU O WPROWADZENIU ZMIAN W WYKAZIE ŚWIADCZENIODAWCÓW 

ZAKWALIFIKOWANYCH DO SYSTEMU PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO  

 

Działając na podstawie art. 95n ust. 14 pkt 3 ustawy z dnia 27-08-2004r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zm.), Dyrektor  

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje  

o wprowadzeniu wskazanych poniżej zmian w opublikowanym w dniu 27-06-2017 r. Wykazie 

świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa dolnośląskiego 

(poprawionym w dniu 26-05-2020): 

 

1. W tabeli 3: Szpitale III stopnia, Świadczeniodawca – WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 

WE WROCŁAWIU w punkcie 3. Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

- usunięcie pozycji: 3.11 Świadczenia wysokospecjalistyczne z pkt.3.11.1 kardiologiczne 

zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków  

z użyciem zestawów zamykających, 

- dodanie pozycji: 3.15 Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym 

przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających. 

 

2. W tabeli 3: Szpitale III stopnia, Świadczeniodawca – "MEDINET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w punkcie 3. Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

- usunięcie  pozycji  3.5 Świadczenia wysokospecjalistyczne w tym: pkt.3.5.1 - operacja wad 

serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym oraz pkt.3.5.2 - operacje wad 

wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem 

operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla, 

- dodanie pozycji: 3.6 Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u 

dzieci do lat 18, 

- dodanie pozycji: 3.7 Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do 

ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla. 

 

3. W tabeli 2: Szpitale II stopnia, Świadczeniodawca – "ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ" W 

KŁODZKU w punkcie 3. Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

- dodanie pozycji: 3.4 Świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 



4. W tabeli 2: Szpitale II stopnia, Świadczeniodawca – WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL -

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU w punkcie 

3. Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

- dodanie pozycji: 3.6 Świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

  

 

Zmiany w wykazie obowiązują od dnia 1 kwietnia 2020 roku. 
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