
 

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 30-12-2019): 

 1. W tabeli 4: Szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne, Świadczeniodawca – 

 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU w punkcie 3.5. Świadczenia 

 wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym leki, środki spożywcze 

 specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami: 

 - usunięcie pozycji 3.5.2. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem 

 afatynibu. 

  

 2.  W tabeli 3: Szpitale III stopnia, Świadczeniodawca –   WOJEWÓDZK SZPITAL 

 SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU w punkcie 3.12. Świadczenia wykonywane w celu  

 realizacji programów lekowych, w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

 żywieniowego objęte tymi programami: 

 - usunięcie pozycji 3.12.10. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem 

 afatynibu. 

 

 3.  W tabeli 5: Szpitale ogólnopolskie Świadczeniodawca – UNIWERSYTECKI SZPITAL 

 KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU w punkcie 3.13. Świadczenia 

 wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym leki, środki spożywcze 

 specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami: 

 



 - usunięcie pozycji 3.13.10. Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie, 

 - usunięcie pozycji 3.13.18. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem 

 afatynibu, 

 - usunięcie pozycji 3.13.41. Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u 

 świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych 

 rytuksymabem. 

  

 4.  W tabeli 3: Szpitale III stopnia, Świadczeniodawca –  SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA 

 ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w punkcie 3.10. Świadczenia wykonywane w celu realizacji 

 programów lekowych, w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia  żywieniowego 

 objęte tymi programami: 

 - usunięcie pozycji 3.10.8. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem 

 afatynibu. 

 

 5.  W tabeli 2: Szpitale II stopnia, Świadczeniodawca –  "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" 

 S.A.  w punkcie 3.7. Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych,  w tym 

 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami: 

 - usunięcie pozycji 3.7.10. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem 

 afatynibu. 

 

 

  

  

 

 
 
Zmiany w wykazie obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 roku. 
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