
 

KOMUNIKAT 

w sprawie zmian w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych  

do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej  

na terenie województwa opolskiego 
 

 

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

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. 2019, poz. 1373 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

2017, poz. 844) Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia wprowadził wyszczególnione poniżej zmiany w wykazie świadczeniodawców 

zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa opolskiego, 

opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27 czerwca 2017 r.  

 

Tabela 4: Szpitale ogólnopolskie - w przypadku świadczeniodawcy: Uniwersytecki Szpital 

Kliniczny w Opolu Nazwa zakładu leczniczego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu – 

Szpital Adres zakładu leczniczego: Opole, 1661011, 45-418, ul. Aleja Wincentego Witosa 26 

dodano w punkcie 3. Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń  dokonano zmiany pozycji: 
 
      3.10  Świadczenia wysokospecjalistyczne: 

      3.10.1 operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym 

      3.10.2 przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca  
na 
      3.10 operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych 
      3.11 przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca 
 
z uwagi na zmianę przepisów w tym zakresie. 
Jednocześnie z uwagi na ww. korektę zmianie uległa numeracja kolejnych pozycji  ww. 
wykazu w następujący sposób: 
 

3.12 
Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego objęte tymi programami: 

3.12.1 Program lekowy 1 Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek  (ICD-10  N 18) 

3.12.2 Program lekowy 2 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych   (ICD-10  N 25.8) 

3.12.3 
Program lekowy 3 Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)  
(ICD-10 H35.3) 

3.12.4 
Program lekowy 4 Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia 
naczyń (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) 

3.13 Świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy. 

3.14 Świadczenia w ramach leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka 

 
 
 
Opole, dnia 12.12.2019 r. 


		2020-03-06T11:24:07+0100
	Robert Janusz Bryk




