
KOMUNIKAT
O ZMIANACH W WYKAZIE ŚWIADCZENIODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 

DO SYSTEMU PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ

Działając na podstawie art. 95n ust. 14 pkt 3 ustawy z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U., poz. 844) 
Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał z dniem 
1 lipca 2018 wyszczególnionych poniżej zmian w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych 
do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej na terenie województwa podlaskiego, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej 
w dniu 13 czerwca 2017r. 

Wykaz zmian:

1. W przypadku podmiotu leczniczego: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY 
W BIAŁYMSTOKU (BIAŁYSTOK, 2061011, 15-276, MARII SKŁODOWSKIEJ –CURIE 
24A) dodanie pozycji 3.12 Świadczenia opieki kompleksowej. Powyższa zmiana wynika 
z zawarcia umowy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku w zakresie 
kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) od 1 lipca 2018. 

2. W przypadku podmiotu leczniczego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
W BIAŁYMSTOKU (BIAŁYSTOK, 2061011, 15-471, FABRYCZNA, 27) dodanie pozycji 
3.8 Świadczenia opieki kompleksowej. Powyższa zmiana wynika z zawarcia umowy 
z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku w zakresie kompleksowa opieka po zawale 
mięśnia sercowego (KOS-zawał) od 1 lipca 2018. 

3. W przypadku podmiotu leczniczego: SAMODZIELNY PUBLICZNYM ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE (HAJNÓWKA, 2005011, 17-200, DOC. ADAMA 
DOWGIRDA, 9) usunięcie z pozycji 3.8 Świadczenia wykonywane w celu realizacji 
świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, w tym leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach ustawy z dnia 12 
maja 2011 r o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych Powyższa zmiana wynika 
z rozwiązania za porozumieniem stron umowy zawartej z Samodzielnym Publicznym Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w zakresie chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych 
z zakresem skojarzonym, w tym substancje czynne w chemioterapii w warunkach 
ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym z dniem 30 czerwca 2018.

4. W przypadku podmiotu leczniczego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W MOŃKACH (MOŃKI, 2008064, 19-100, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 9) 
usunięcie z pozycji 3.1.3 PORADA SPECJALISTYCZNA – REUMATOLOGIA. Powyższa 
zmiana wynika z rozwiązania za porozumieniem stron umowy zawartej z Samodzielnym 
Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach w zakresie reumatologii wraz z zakresem 
skojarzonym świadczenia w zakresie reumatologia - świadczenia pierwszorazowe z dniem 30 
czerwca 2018.
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