
21 lutego 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. i 12 stycznia 2023 r. Wykazie 
świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie 
województwa lubuskiego:

W tabeli 3: Szpitale III stopnia

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w punkcie 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

 usunięcie pozycji 3.10.7 leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych 
komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe,

 usunięcie pozycji 3.10.9 leczenie chorych na oporną i nawrotową postać 
klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem niwolumabu,

 usunięcie pozycji 3.10.14 leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową 
ibrutynibem,

 usunięcie pozycji 3.10.15 leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową 
wenetoklaksem,

 usunięcie pozycji 3.10.54 lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną 
od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub 
pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci 
izolowanej delecji 5q,

 zmiana pozycji 3.10.6 z „leczenie chorych na chłoniaki CD30+” na „leczenie 
chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina”,

 zmiana pozycji 3.10.7 z „leczenie chorych na chłoniaki złośliwe” na „Leczenie 
chorych na chłoniaki T-komórkowe”

 zmiana pozycji 3.10.11 z „leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T - 
komórkowe” na „Leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe”,
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 zmiana pozycji 3.10.31 z „leczenie niedrobnokomórkowego lub 
drobnokomórkowego raka płuca” na „Leczenie chorych na raka płuca oraz 
międzybłoniaka opłucnej”,

 zmiana pozycji 3.10.43 z „leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej 
obinutuzumabem” na „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową”.

W tabeli 4: Szpitale ogólnopolskie:

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w punkcie 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń:

 usunięcie pozycji 3.9.6 leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek 
B oraz inne chłoniaki B-komórkowe,

 usunięcie pozycji 3.9.8 leczenie chorych na oporną i nawrotową postać 
klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem niwolumabu,

 usunięcie pozycji 3.9.12 leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową 
ibrutynibem,

 usunięcie pozycji 3.9.13 leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową 
wenetoklaksem,

 usunięcie pozycji 3.9.48 lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od 
przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub 
pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci 
izolowanej delecji 5q,

 zmiana pozycji 3.9.5 z „leczenie chorych na chłoniaki CD30+” na „leczenie 
chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina”,

 zmiana pozycji 3.9.6 z „leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T - 
komórkowe” na „Leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe”,

 zmiana pozycji 3.9.28 z „leczenie niedrobnokomórkowego lub 
drobnokomórkowego raka płuca” na „Leczenie chorych na raka płuca oraz 
międzybłoniaka opłucnej”,

 zmiana pozycji 3.9.38 z „leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej 
obinutuzumabem” na „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową”.

W tabeli 5: Szpitale pulmonologiczne:

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z 
ograniczona odpowiedzialnością w punkcie 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń:

 zmiana pozycji 3.5.3 z „leczenie niedrobnokomórkowego lub 
drobnokomórkowego raka płuca” na „Leczenie chorych na raka płuca oraz 
międzybłoniaka opłucnej”,
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w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia [1].

Zmiany w wykazie obowiązują od 01 stycznia 2023 r. 

Ewa Skrbeńska

p.o. Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia
/Dokument podpisany elektronicznie/

Podstawy prawne:

[1] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 132).
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