
KOMUNIKAT

w sprawie zmiany wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych 

poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 

na terenie województwa lubuskiego 

 
Działając na podstawie art. 95n ust. 14 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) 

Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze 

informuje o wprowadzeniu wskazanych poniżej zmian w opublikowanym w dniu 27 czerwca 2017 

r. Wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 

na terenie województwa lubuskiego (poprawionym w dniach: 29 sierpnia 2017 r., 29 grudnia 2017 

r., 21 marca 2018 r., 31 maja 2019 r., 09 sierpnia 2019 r., 31 października 2019 r.,

16 grudnia 2019r., 3 stycznia 2020r., 10 lutego 2020 r. i 3 grudnia 2020 r.): 

1) W tabeli 1: Szpitale I stopnia, Świadczeniodawca – "Powiatowe Centrum Zdrowia" Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku w punkcie 3. Pozostałe rodzaje i zakresy 

świadczeń:

- dodanie pozycji: 3.1.10 Porada specjalistyczna – onkologia,

w związku z rozszerzeniem umowy w tym zakresie.

2) W tabeli 1: Szpitale I stopnia, Świadczeniodawca – Szpital Na Wyspie Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Żarach w punkcie:

2. Profile systemu zabezpieczenia

- usunięcie pozycji: 2.7 Neonatologia

3. Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń:

- usunięcie pozycji: 3.3 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,

w związku ze zmianą poziomu referencyjnego w tym zakresie.

3) W tabeli 3: Szpitale III stopnia - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie 

Wlkp. spółka z ograniczona odpowiedzialnością

w punkcie 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń

- usunięcie pozycji 3.8.2 Leczenie  pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u 

pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej 

z rekombinowaną hialuronidazą ludzką
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W związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 29/2021/DGL Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne 

w zakresie programy lekowe.

4)  W tabeli 6: Szpitale ogólnopolskie – Szpital Uniwersytecki imienia Karola 

Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w punkcie 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń

- usunięcie pozycji 3.10.1 Leczenie  pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u 

pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej 

z rekombinowaną hialuronidazą ludzką

W związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 29/2021/DGL Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne 

w zakresie programy lekowe.

w punkcie 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń

- dodanie pozycji: 3.14 Świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

w związku z rozszerzeniem umowy w tym zakresie.

Zmiany w wykazie w zakresie:

pkt. 1) i 2) obowiązują od dnia 1 kwietnia 2021 r., 

pkt. 3) i 4) obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r.

Z upoważnienia Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Bromber
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)
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