
 

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 (obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. 

do dnia 30 czerwca 2027 r.) 

 

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. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) Dyrektor  

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje  

o wprowadzeniu wskazanych poniżej zmian w opublikowanym w dniu 30-09-2022 r. Wykazie 

świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa dolnośląskiego 

(poprawionym w dniu 25-11-2022): 

1. W tabeli 2: Szpitale II stopnia - "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. w punkcie 3.7. 

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

spożywcze specjalnego przeznaczenia dodanie pozycji 3.7.9. Leczenie inhibitorami PCSK-9 

pacjentów z zaburzeniami lipidowymi. 

 

2. W tabeli 1: Szpitale I stopnia - "GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w punkcie 3.7. Świadczenia wykonywane w celu realizacji 

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

pozycji 3.7.3. Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego 

rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie 

postępującej postaci stwardnienia rozsianego. 

 

3. W tabeli 2: Szpitale II stopnia - WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY w 

punkcie 3.9. Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym leki, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia usunięcie pozycji 3.9.21. Leczenie stwardnienia 

rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się 

ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia 

rozsianego. 

 

4. W tabeli 3: Szpitale III stopnia - WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 

IM.J.GROMKOWSKIEGO w punkcie 3.7. Świadczenia wykonywane w celu realizacji 

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

pozycji 3.7.11. Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami 

pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub 

pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego. 



5. W tabeli 3: Szpitale III stopnia - DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - 

CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ w punkcie 3.8. Świadczenia wykonywane w celu 

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

usunięcie pozycji 3.8.13. Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami 

pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub 

pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego. 

 

6. W tabeli 3: Szpitale III stopnia - SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA 

SOKOŁOWSKIEGO w punkcie 3.9. Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów 

lekowych, w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia usunięcie pozycji 3.9.30. 

Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub 

szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej 

postaci stwardnienia rozsianego. 

 

7. W tabeli 5: Szpitale ogólnopolskie - 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU w punkcie 3.10. 

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

spożywcze specjalnego przeznaczenia usunięcie pozycji 3.10.23. Leczenie stwardnienia 

rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się 

ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia 

rozsianego. 

 

8. W tabeli 5: Szpitale ogólnopolskie - UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA 

MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU w punkcie 3.12. Świadczenia wykonywane w celu 

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

usunięcie pozycji 3.12.71. Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami 

pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub 

pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego. 

 

 

 

 

 

Zmiany w wykazie obowiązują od dnia 1 stycznia 2023 roku. 
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