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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 3: Szpitale III stopnia 
Świadczeniodawca: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi 

1 Dane ogólne: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy: Opole, 1661011, 45-221, ul. Wodociągowa 4 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000009416 Oznaczenie organu: W - 16 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: Szpital Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi 

1.4 Adres zakładu leczniczego Opole, 1661011, 45-221, ul. Wodociągowa 4 

2 Profile systemu zabezpieczenia: 

2.1 Profil 1 neurologia 

2.2 Profil 2 neurologia dziecięca 

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 - neurologia 

3.1.2 Porada 2 porada specjalistyczna – neurologia dziecięca 

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 
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 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 dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy  

3.4.2 Program lekowy 2 Leczenie stwardnienia rozsianego 

3.4.3 
Program lekowy 3 Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko 
rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia  rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego 

3.4.4 Program lekowy 4 Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych 

3.4.5 Program lekowy 5 Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym 

3.4.6 
Program lekowy 6 Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej 
typu A 
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