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Opole, dnia 30 września 2022 r. 

Na podstawie przepisu  art. 95n ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.), Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia działając w imieniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie stosownego pełnomocnictwa ogłasza: 

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa opolskiego. 

Wykaz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2027 r.  

Tabela 1: Szpitale I stopnia 
Świadczeniodawca:  BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE  

1 Dane ogólne: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy:  Brzeg, 1601011, 49-301, ul. Sergiusza Mossora 1 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000009440 Oznaczenie organu: W-16 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: Brzeskie Centrum Medyczne - Lecznictwo Stacjonarne 

1.4 Adres zakładu leczniczego:  Brzeg, 1601011, 49-301, ul. Mossora 1 

2 Profile systemu zabezpieczenia : 

2.1 profil 1 chirurgia ogólna  

2.2 profil 2 choroby wewnętrzne 

2.3 profil 3 położnictwo i ginekologia  

2.4 profil 4 neonatologia 

2.5 profil 5 pediatria 

2.6 profil 6 anestezjologia i intensywna terapia 

2.7 profil 7 ortopedia i traumatologia narządu ruchu 

2.8 profil 8 szpitalny oddział ratunkowy 

3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom: 

3.1.1 Porada 1 porada specjalistyczna - endokrynologia 

3.1.2 Porada 2 porada specjalistyczna - kardiologia 

3.1.3 Porada 3 porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia 

3.1.4 Porada 4 porada specjalistyczna - chirurgia ogólna 

3.1.5 Porada 5 porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu 

3.1.6 Porada 6 porada specjalistyczna - urologia 

3.1.7 Porada 7 porada specjalistyczna - gastroenterologia 

3.2 Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach: 

3.2.1 stacjonarnych, które obejmują rehabilitację: 

3.2.1.1 neurologiczną 

3.2.2 ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację: 

3.2.2.1 ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjentów 

3.3 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 

3.3.1 tomografii komputerowej 

3.3.2 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 

3.3.2.1 gastroskopia 

3.3.2.2 kolonoskopia 

3.4 
Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do 
systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3.5 Świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej) 

3.6 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 

3.7 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
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Świadczeniodawca: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUBCZYCACH  

1 Dane ogólne: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy: Głubczyce, 1602034, 48-100, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 26 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000009438  Oznaczenie organu: W-16 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: Szpital Powiatowy w Głubczycach 

1.4 Adres zakładu leczniczego: Głubczyce, 1602034, 48-100, ul. Skłodowskiej 26 

2 Profile systemu zabezpieczenia: 

2.1 profil 1 chirurgia ogólna 

2.2 profil 2 choroby wewnętrzne 

2.2.1 
W tym świadczenia możliwe do realizacji w  ramach tego profilu, które mogą być realizowane również w ramach 
następujących profili: 

2.2.1.1 Profil 2a neurologia 

2.3 profil 3 położnictwo i ginekologia  

2.4 profil 4 neonatologia  

2.5 profil 5 izba przyjęć 

3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom: 

3.1.1 Porada 1 porada specjalistyczna - kardiologia 

3.1.2 Porada 2 porada specjalistyczna - nefrologia 

3.1.3 Porada 3 porada specjalistyczna - dermatologia i wenerologia 

3.1.4 Porada 4 porada specjalistyczna - neurologia 

3.1.5 Porada 5 porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc 

3.1.6 Porada 6 porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia 

3.1.7 Porada 7 porada specjalistyczna - chirurgia ogólna 

3.1.8 Porada 8 porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu 

3.1.9 Porada 9 porada specjalistyczna - urologia 

3.2 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 

3.2.1 tomografii komputerowej 

3.2.2 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 

3.2.2.1 gastroskopia 

3.2.2.2 kolonoskopia 

3.3 
Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do 
systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3.4 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 

3.5 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

Świadczeniodawca: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLEŚNIE 

1 Dane ogólne: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy:  Olesno, 1608034, 46-300, ul. Klonowa 1 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000009626 Oznaczenie organu: W-16 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: Szpital Powiatowy w Oleśnie 

1.4 Adres zakładu leczniczego: Olesno, 1608034, 46-300, ul. Klonowa 1 

2 Profile systemu zabezpieczenia: 

2.1 profil 1 chirurgia ogólna 

2.2 profil 2 choroby wewnętrzne 

2.3 profil 3 położnictwo i ginekologia  

2.4 profil 4 neonatologia 

2.5 profil 5 pediatria 

2.6 profil 6 ortopedia i traumatologia narządu ruchu 

2.7 profil 7 anestezjologia i intensywna terapia 

2.8 profil 8 szpitalny oddział ratunkowy 

3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 
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3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom: 

3.1.1 Porada 1 porada specjalistyczna - diabetologia 

3.1.2 Porada 2 porada specjalistyczna - kardiologia 

3.1.3 Porada 3 porada specjalistyczna - nefrologia 

3.1.4 Porada 4 porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc 

3.1.5 Porada 5 porada specjalistyczna - reumatologia 

3.1.6 Porada 6 porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia 

3.1.7 Porada 7 porada specjalistyczna - chirurgia ogólna 

3.1.8 Porada 8 porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu 

3.1.9 Porada 9 porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci 

3.1.10 Porada 10 porada specjalistyczna - preluksacja 

3.1.11 Porada 11 porada specjalistyczna – urologia 

3.1.12 Porada 12 porada specjalistyczna – audiologia i foniatria 

3.2 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 

3.2.1 tomografii komputerowej 

3.2.2 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 

3.2.2.1 gastroskopia 

3.2.2.2 kolonoskopia 

3.3 
Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do 
systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3.4 Świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej) 

3.5 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 

3.6 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

Świadczeniodawca: KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU 

1 Dane ogólne: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy: Opole, 1661011, 45-066, ul. Władysława Reymonta 8 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000009432 Oznaczenie organu: W-16 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu- lecznictwo stacjonarne 

1.4 Adres zakładu leczniczego: Opole, 1661011, 45-066, ul. Władysława Reymonta 8 

2 Profile systemu zabezpieczenia: 

2.1 Profil 1 położnictwo i ginekologia ( III poziom referencyjny) 

2.2 Profil 2 neonatologia ( III poziom referencyjny) 

2.3 Profil 3 izba przyjęć 

3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom: 

3.1.1 Porada 1 porada specjalistyczna - neonatologia 

3.1.2 Porada 2 porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia 

3.2 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 

3.2.1 Badania echokardiograficzne płodu 

3.3 
Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do 
systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3.4 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 

3.5 
Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego objęte tymi programami: 

3.5.1 Program lekowy 1 Profilaktyka zakażeń wirusem RS 

3.6 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
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Świadczeniodawca:  SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

1 Dane ogólne: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy: Opole, 1661011, 45-372 ul. Augustyna Kośnego 53 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000009565 Oznaczenie organu: W - 16 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: Szpital Wojewódzki w Opolu - lecznictwo stacjonarne 

1.4 Adres zakładu leczniczego: Opole, 1661011, 45-061, ul. Katowicka 64 

2 Profile systemu zabezpieczenia: 

2.1 Profil 1 chirurgia ogólna 

2.2 Profil 2 choroby wewnętrzne 

2.2.1 
W tym świadczenia możliwe do realizacji w  ramach tego profilu, które mogą być realizowane również w ramach 
następujących profili: 

2.2.1.1 Profil 2a gastroenterologia 

2.2.1.2 Profil 2b choroby płuc 

2.2.1.3 Profil 2c dermatologia i wenerologia 

2.2.1.4 Profil 2d diabetologia 

2.3 Profil 3 choroby zakaźne 

2.4 Profil 4 ortopedia i traumatologia narządu ruchu 

2.5 Profil 5 endokrynologia 

2.6 Profil 6 anestezjologia i intensywna terapia 

2.7 Profil 7 hematologia 

2.8 Profil 8 szpitalny oddział ratunkowy 

3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom  

3.1.1 Porada 1 porada specjalistyczna - endokrynologia 

3.1.2 Porada 2 porada specjalistyczna - gastroenterologia 

3.1.3 Porada 3 porada specjalistyczna - hematologia 

3.1.4 Porada 4 porada specjalistyczna - kardiologia 

3.1.5 Porada 5 porada specjalistyczna - nefrologia 
 3.1.6 Porada 6 porada specjalistyczna - dermatologia i wenerologia 
 3.1.7 Porada 7 porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc 
 3.1.8 Porada 8 porada specjalistyczna - reumatologia 
 3.1.9 Porada 9 porada specjalistyczna - choroby zakaźne 
 3.1.10 Porada 10 porada specjalistyczna - chirurgia ogólna 
 3.1.11 Porada 11 porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
 3.1.12 Porada 12 porada specjalistyczna - diabetologia 
 3.2 Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach: 

3.2.1 ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację: 

3.2.1.1 ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjentów 

3.3 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 

3.3.1 medycyny nuklearnej: 

3.3.1.1 badania izotopowe 

3.3.1.2 terapia izotopowa 

3.3.2 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 

3.3.2.1 gastroskopia 

3.3.2.2 kolonoskopia 

3.3.3 tlenoterapii domowej 

3.4 
Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do 
systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3.5 Świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej) 

3.6 
Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego objęte tymi programami: 
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3.6.1 Program lekowy 1 Leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B 

3.6.2 Program lekowy 2 Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca 

3.6.3 Program lekowy 3 Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe 

3.6.4 Program lekowy 4 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową 

3.6.5 Program lekowy 5 Leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego - Crohna 

3.6.6 Program lekowy 6 Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) 

3.6.7 Program lekowy 7 Leczenie chorych z ciężką postacią astmy 

3.6.8 Program lekowy 8 Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej 

3.6.9 Program lekowy 9 Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego 

3.6.10 Program lekowy 10 Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) 

3.6.11 Program lekowy 11 Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych 

3.6.12 Program lekowy 12 Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną 

3.6.13 Program lekowy 13 Leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T – komórkowe  

3.6.14 Program lekowy 14 Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C  

3.6.15 Program lekowy 15 Leczenie chorych na aktywną postać ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowe 
zapalenie naczyń (MPA)  

3.6.16 Program lekowy 16 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem  

3.6.17 Program lekowy 17 Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i 
nadpłytkowości samoistnej 

3.6.18 Program lekowy 18 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  

3.6.19 Program lekowy 19 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem  

3.6.20 Program lekowy 20 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną  

3.6.21 Program lekowy 21 Leczenie akromegalii 

3.6.22 Program lekowy 22 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem  

3.6.23 Program lekowy 23 Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach 
lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV 

3.6.24 Program lekowy 24 Leczenie chorych z przewlekłą pokrzywką spontaniczną  

3.6.25 Program lekowy 25 Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową  

3.6.26 Program lekowy 26 Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem 
układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej  

3.6.27 Program lekowy 27 Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry  

3.6.28 Program lekowy 28 Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną  

3.6.29 Program lekowy 29 Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym 
obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu 

3.7 

Świadczenia wykonywane w celu realizacji świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 16 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , w tym leki stosowane w 
chemioterapii określone w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

3.8 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

Świadczeniodawca:  SZPITAL POWIATOWY IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH 

1 Dane ogólne: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy: Strzelce Opolskie, 1611054, 47-100, ul. Opolska 36A 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000009437 Oznaczenie organu: W-16 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: Oddziały Szpitalne 

1.4 Adres zakładu leczniczego: Strzelce Opolskie, 1611054, 47-100, ul. Opolska 36A 

2 Profile systemu zabezpieczenia: 

2.1 Profil 1 chirurgia ogólna 

2.2 Profil 2 choroby wewnętrzne 

2.3 Profil 3 położnictwo i ginekologia (II poziom referencyjny) 

2.4 Profil 5 pediatria 

2.5 Profil 6 anestezjologia i intensywna terapia 

2.6 Profil 7 szpitalny oddział ratunkowy 
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3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom: 

3.1.1 Porada 1 porada specjalistyczna - diabetologia 

3.1.2 Porada 2 porada specjalistyczna - endokrynologia 

3.1.3 Porada 3 porada specjalistyczna - gastroenterologia 

3.1.4 Porada 4 porada specjalistyczna - kardiologia 

3.1.5 Porada 5 porada specjalistyczna - onkologia 

3.1.6 Porada 6 porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia 

3.1.7 Porada 7 porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu 

3.1.8 Porada 8 porada specjalistyczna - urologia 

3.2 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 

3.2.1 tomografii komputerowej 

3.2.2 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 

3.2.2.1 gastroskopia 

3.2.2.2 kolonoskopia 

3.3 
Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do 
systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3.4 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
 
 

Świadczeniodawca: EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA 

1 Dane ogólne: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy: Wrocław, 0264011, 54-144, ul Pilczycka 144-148 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000001717 Oznaczenie organu: W-02 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: Szpital Specjalistyczny Św. Rocha w Ozimku 

1.4 Adres zakładu leczniczego: Ozimek, 1609084,  46-040, ul. Częstochowska 31 

2 Profile systemu zabezpieczenia: 

2.1 Profil 1 choroby wewnętrzne 

2.2 Profil 2 izba przyjęć 

3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom: 

3.1.1 Porada 1 porada specjalistyczna - gastroenterologia 

3.1.2 Porada 2 porada specjalistyczna - kardiologia 

3.1.3 Porada 3 porada specjalistyczna - neurologia 

3.2 Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach: 

3.2.1 stacjonarnych, które obejmują rehabilitację: 

3.2.1.1 ogólnoustrojową 

3.2.1.2 neurologiczną 

3.3 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 

3.3.1 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 

3.3.1.1 gastroskopia 

3.3.1.2 kolonoskopia 

3.4 
Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do 
systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3.5 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

Świadczeniodawca:  Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku 

1 Dane ogólne: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy: Kluczbork, 1604024, 46-200, ul. Skłodowskiej-Curie 23 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000009930 Oznaczenie organu: W-16 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: Powiatowe Centrum Zdrowia S. A.  Szpital Powiatowy 

1.4 Adres zakładu leczniczego: Kluczbork, 1604024, 46-200, ul. Skłodowskiej-Curie 23 

2 Profile systemu zabezpieczenia: 
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2.1 Profil 1 chirurgia ogólna 

2.2 Profil 2 choroby wewnętrzne 

2.3 
3 

Profil 3 pediatria 

2.4 Profil 4 izba przyjęć 

3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom: 

3.1.1 Porada1 porada specjalistyczna - diabetologia 

3.1.2 Porada 2 porada specjalistyczna - gastroenterologia 

3.1.3 Porada 3 porada specjalistyczna - chirurgia ogólna 

3.1.4 Porada 4 porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu 

3.1.5 Porada 5 porada specjalistyczna - leczenie osteoporozy 

3.2 Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach: 

3.2.1 ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację: 

3.2.1.1 dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 

3.3 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 

3.3.1 tomografii komputerowej 

3.3.2 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 

3.3.2.1 gastroskopia 

3.3.2.2 kolonoskopia 

3.4 
Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do 
systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3.5 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

Świadczeniodawca:  PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA W PRUDNIKU 

1 Dane ogólne: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy: Prudnik, 1610044, 48-200, ul. Szpitalna 14 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000009941 Oznaczenie organu: W-16 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: Szpital 

1.4 Adres zakładu leczniczego: Prudnik, 1610044, 48-200, ul. Szpitalna 14 

2 Profile systemu zabezpieczenia: 

2.1 Profil 1 chirurgia ogólna 

2.2 Profil 2 choroby wewnętrzne 

2.3 Profil 3 pediatria 

2.4 Profil 4 izba przyjęć 

3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom: 

3.1.1 Porada 1 porada specjalistyczna - kardiologia 

3.1.2 Porada 2 porada specjalistyczna - dermatologia i wenerologia 

3.1.3 Porada 3 porada specjalistyczna - neurologia 

3.1.4 Porada 4 porada specjalistyczna - onkologia 

3.1.5 Porada 5 porada specjalistyczna - chirurgia ogólna 

3.1.6 Porada 6 porada specjalistyczna - proktologia 

3.1.7 Porada 7 porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu 

3.2 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 

3.2.1 tomografii komputerowej 

3.2.2 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 

3.2.2.1 gastroskopia 

3.2.2.2 kolonoskopia 

3.3 
Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do 
systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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3.4 
Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego objęte tymi programami  

3.4.1 Program lekowy 1 Leczenie choroby Gaucher'a typu I oraz typu  III 

3.5 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

Świadczeniodawca:  KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

1 Dane ogólne: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy: Krapkowice, 1605024, 47-303, os. Osiedle XXX Lecia  21 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000023002 Oznaczenie organu: W-16 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: Nasz Szpital 

1.4 Adres zakładu leczniczego: Krapkowice, 1605024, 47-303, Osiedle XXX Lecia 21 

2 Profile systemu zabezpieczenia: 

2.1 Profil 1 chirurgia ogólna 

2.2 Profil 2 choroby wewnętrzne 

2.3 Profil 3 położnictwo i ginekologia (II poziom referencyjny) 

2.4 Profil 4 neonatologia (II poziom referencyjny) 

2.5 Profil 5 pediatria 

2.6 Profil 6 izba przyjęć 

3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom: 

3.1.1 Porada 1 porada specjalistyczna - alergologia 

3.1.2 Porada 2 porada specjalistyczna - diabetologia   

3.1.3 Porada 3 porada specjalistyczna - endokrynologia   

3.1.4 Porada 4 porada specjalistyczna - kardiologia   

3.1.5 Porada 5 porada specjalistyczna - dermatologia i wenerologia   

3.1.6 Porada 6 porada specjalistyczna - reumatologia   

3.1.7 Porada 7 porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia   

3.1.8 Porada 8 porada specjalistyczna - chirurgia ogólna   

3.1.9 Porada 9 porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu    

3.1.10 Porada 10 porada specjalistyczna - urologia   

3.1.11 Porada 11 porada specjalistyczna - neonatologia 

3.2 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 

3.2.1 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 

3.2.1.1 gastroskopia 

3.2.1.2 kolonoskopia 

3.2.2 żywienia pozajelitowego w warunkach domowych 

3.2.3 żywienia dojelitowego w warunkach domowych 

3.3 
Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do 
systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3.4 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 

3.5 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

Świadczeniodawca: NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

1 Dane ogólne: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy: Namysłów, 1606024, 46-100, ul. Oleśnicka 4 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000023435 Oznaczenie organu: W-16 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: Szpital 

1.4 Adres zakładu leczniczego: Namysłów, 1606024, 46-100, ul. Oleśnicka 4 

2 Profile systemu zabezpieczenia: 

2.1 Profil 1 chirurgia ogólna 

2.1.1 
W tym świadczenia możliwe do realizacji w  ramach tego profilu, które mogą być realizowane również w ramach 
następujących profili 

2.1.1.1 Profil 1a urologia 
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2.2 Profil 2 choroby wewnętrzne 

2.3 Profil 3 położnictwo i ginekologia (wyłącznie ginekologia) 

2.4 Profil 4 izba przyjęć 

3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom: 

3.1.1 Porada 1 porada specjalistyczna - kardiologia 

3.1.2 Porada 2 porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia 

3.1.3 Porada 3 porada specjalistyczna - chirurgia ogólna 

3.1.4 Porada 4 porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu 

3.1.5 Porada 5 porada specjalistyczna - urologia 

3.1.6 Porada 6 porada specjalistyczna - diabetologia 

3.2 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 

3.2.1 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 

3.2.1.1 gastroskopia 

3.2.1.2 kolonoskopia 

3.3 
Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do 
systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3.4 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

Świadczeniodawca: Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej 

1 Dane ogólne: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy Biała, 1610014, 48-210, ul. Moniuszki 8 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000009395 Oznaczenie organu: W - 16 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: SZPITAL W BIAŁEJ 

1.4 Adres zakładu leczniczego Biała, 1610014, 48-210, ul. Moniuszki 8 

2 Profile systemu zabezpieczenia: 

2.1 Profil 1 choroby wewnętrzne 

2.1.1 
W tym świadczenia możliwe do realizacji w  ramach tego profilu, które mogą być realizowane również w ramach 
następujących profili 

2.1.1.1 Profil 1a kardiologia 

3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 

3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom: 

3.1.1 Porada 1 porada specjalistyczna - kardiologia 
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