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 Katowice, 27 sierpnia 2018 r.  

 
 
 

KOMUNIKAT 
 

w sprawie zmian w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych 
poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 

na terenie województwa śląskiego 
 
Działając na podstawie art. 95n ust. 14 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, 
poz.1510) w związku z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017, poz. 
844) Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadził 
wyszczególnione poniżej zmiany w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych 
do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego, opublikowanym w Biuletynie Informacji 
Publicznej w dniu 27 czerwca 2017 r. (z późn.zm.)  
 
Zmiany dotyczą:  
1. Świadczeniodawcy: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi   
usunięcie: 
- 2.4.  neonatologia 
- 3.6.  świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami. 
Zmiana obowiązuje od dnia 01.02.2018 r. 
 
2. Świadczeniodawcy: Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach spółka z o.o. 
 usunięcie: 
 - 2.6. neonatologia II poziom referencyjny, 
 - 3.6. świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami. 
Zmiana obowiązuje od dnia 01.04.2018 r. 
 
3. Świadczeniodawcy Górnośląskie Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
usunięcie: 
- 2.3. chemioterapia –hospitalizacja 

- 2.13. onkologia kliniczna  

- 3.1.13. porada specjalistyczna – onkologia 

- 3.10.3. program lekowy - leczenie chłoniaków złośliwych 

- 3.10.4. program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika 

- 3.10.5. program lekowy - leczenie czerniaka skóry 

- 3.10.6. program lekowy - leczenie czerniaka skóry dabrafenibem (ICD-10 C 43) 

- 3.10.9. program lekowy - leczenie mięsaków tkanek miękkich 

- 3.10.11. program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca 
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- 3.10.12. program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem 

afatynibu 

- 3.10.13. program lekowy - leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (gist) 

- 3.10.14. program lekowy - leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego 

- 3.10.15. program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 

choroba hodgkina; C 84.5 inne i nieokreślone chłoniaki t)  

- 3.10.16. program lekowy - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego 

platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka 

otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48) 

- 3.10.19. program lekowy leczenie raka piersi, 

- 3.10.20. Program lekowy – leczenie raka wątrobokomórkowego,  

- 3.10.27. Program lekowy – leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu 

neuroendokrynnego trzustki 

- 3.10.28. Program lekowy – leczenie zaawansowanego raka jelita grubego 

- 3.10.29. Program lekowy – leczenie zaawansowanego raka żołądka 

dodanie wpisu dotyczącego profilu: 

- choroby płuc 

oraz pozostałych rodzajów i zakresów świadczeń: 

- porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc 

- Program lekowy – leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy 

eozynofilowej 

Zmiana obowiązuje od dnia 01.07.2018 r. 

 

4. Świadczeniodawcy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. profesora K. Gibińskiego ŚUM 

w Katowicach  

usunięcie: 

- 2.6. choroby płuc  

oraz pozostałych rodzajów i zakresów świadczeń 

- 3.1.7. porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc  

dodanie wpisu dotyczącego profilu:  

- onkologia kliniczna  

oraz pozostałych rodzajów i zakresów świadczeń 

- porada specjalistyczna – onkologia 

- program lekowy - leczenie chłoniaków złośliwych 

- program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika 

-  program lekowy - leczenie czerniaka skóry 

- program lekowy - leczenie czerniaka skóry dabrafenibem (ICD-10 C 43) 

- program lekowy - leczenie mięsaków tkanek miękkich 

- program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca 

- program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem 

afatynibu 

- program lekowy - leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (gist) 

- program lekowy - leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego 

- program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 

choroba hodgkina; C 84.5 inne i nieokreślone chłoniaki t)  



3 

 

- program lekowy - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego 

platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka 

otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48) 

- program lekowy leczenie raka piersi, 

- Program lekowy – leczenie raka wątrobokomórkowego,  

- Program lekowy – leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego 

trzustki 

- Program lekowy – leczenie zaawansowanego raka jelita grubego 

- Program lekowy – leczenie zaawansowanego raka żołądka. 

Zmiana obowiązuje od dnia 01.07.2018 r. 

 

5. Świadczeniodawcy: "Centrum Dializa " Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
całkowite usunięcie z wykazu. 

Zmiana obowiązuje od dnia 01.07.2018 r. 
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