
12 stycznia 2023 r.

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 2022 r. poz. 2561 
ze zm.) Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Zielonej Górze informuje o wprowadzeniu wskazanych poniżej zmian w opublikowanym 
w dniu 30 września 2022 r zmienionym 2 grudnia 2022 r. Wykazie świadczeniodawców 
zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa lubuskiego:

I. W tabeli 1: Szpitale I stopnia:
1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira 

Śmigielskiego sp. z o. o. w punkcie 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: dodanie 
pozycji 3.1.11 Porada specjalistyczna - diabetologia w związku ze złożeniem przez 
podmiot wniosku na podstawie zapisów ustawy [1].

2) Szpital Na Wyspie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w punkcie 3 Pozostałe 
rodzaje i zakresy świadczeń: usunięcie pozycji 3.4. Świadczenia nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej w związku rezygnacją świadczeniodawcy z dalszego udzielania 
świadczeń.

3) Nowy Szpital w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w punkcie 3 
Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

 dodanie pozycji 3.1.11 Porada specjalistyczna - leczenie chorób naczyń w 
związku ze złożeniem przez podmiot wniosku na podstawie zapisów ustawy [1],

 zmiana pozycji 3.5.1 z „leczenie stwardnienia rozsianego” na „leczenie chorych 
na stwardnienie rozsiane” w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia [2].

4) Nowy Szpital w Szprotawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w punkcie 3 
Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: dodanie pozycji 3.1.2 Porada specjalistyczna - 
gastroenterologia w związku ze złożeniem przez podmiot wniosku na podstawie 
zapisów ustawy [1].

II. W tabeli 2: Szpitale II stopnia:
1) Szpital Międzyrzecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w punkcie 3 Pozostałe 

rodzaje i zakresy świadczeń: dodanie pozycji 3.1.14 Porada specjalistyczna - 
diabetologia w związku ze złożeniem przez podmiot wniosku na podstawie zapisów 
ustawy [1].
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III. W tabeli 3: Szpitale III stopnia:
1) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w punkcie 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 
 zmiana pozycji 3.10.4 z „leczenie choroby Cushinga” na „leczenie pacjentów z 

chorobą Cushinga”,
 zmiana pozycji 3.10.42 z „leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem 

trzustki” na „leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki”,
 zmiana pozycji 3.10.48 z „leczenie stwardnienia rozsianego” na „leczenie 

chorych na stwardnienie rozsiane”,
 usunięcie pozycji 3.10.49 leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu 

terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci 
stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia 
rozsianego,

 zmiana pozycji 3.10.52 z „leczenie zaawansowanego raka żołądka” na „leczenie 
chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka”,

w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia [2].

2) Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej 
Soli w punkcie 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń:

 zmiana pozycji 3.9.5 z „leczenie inhibitorami PCSK-9 pacjentów z zaburzeniami 
lipidowymi” na „leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi”,

 zmiana pozycji 3.9.10 z „leczenie stwardnienia rozsianego” na „leczenie 
chorych na stwardnienie rozsiane”,

w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia [2].

IV. W tabeli 4: Szpitale ogólnopolskie:
1) Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w punkcie 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń:
 zmiana pozycji 3.9.27 z „leczenie inhibitorami PCSK-9 pacjentów z zaburzeniami 

lipidowymi” na „leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi”,
 zmiana pozycji 3.9.37 z „leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem 

trzustki” na „leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki”,
 zmiana pozycji 3.9.44 z „leczenie stwardnienia rozsianego” na „leczenie 

chorych na stwardnienie rozsiane”,
 usunięcie pozycji 3.9.45 leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu 

terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci 
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stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia 
rozsianego,

 zmiana pozycji 3.9.47 z „leczenie zaawansowanego raka żołądka” na „leczenie 
chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka”,

w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia [2].

2) 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Żarach w punkcie 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: dodanie 
pozycji 3.7. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w związku ze 
złożeniem wniosku na podstawie zapisów art. 132b ust. 1a ustawy [3].

3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w Zielonej Górze w punkcie 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 
dodanie pozycji 3.1.8. Porada specjalistyczna – nefrologia w związku ze złożeniem 
przez podmiot wniosku na podstawie zapisów ustawy [1].

Zmiany w wykazie obowiązują od 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem pkt. I ppkt. 4, który 
obowiązuje od 9 stycznia 2023 r.

Ewa Skrbeńska

p.o. Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia
/Dokument podpisany elektronicznie/

Podstawy prawne:

[1] Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia 
funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu 
(Dz. U. 2020 r. poz. 1493 z późn. zm.).
[2] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 111), wydanego na 
podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 
2022 r. poz. 463, z późn.zm.).
[3] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.)
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