
w tys zł.

Poz. Wyszczególnienie
Plan na 2018 

rok

1 2 3

B2 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej  (B2.1+...+B2.21) 2 433 469
B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 333 850

B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 147 387

B2.3 leczenie szpitalne, w tym: 1 294 365

B2.3.1 programy lekowe, w tym: 97 049

B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi 89 050

B2.3.2 chemioterapia, w tym: 47 160

B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii 25 450

B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 84 814

B2.5 rehabilitacja lecznicza 63 525

B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 40 722

B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 22 818

B2.8 leczenie stomatologiczne 62 666

B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 19 482

B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny 1 915

B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 4 784

B2.12 świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie 69 651

B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 33 425

B2.14 refundacja, z tego: 235 500

B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

dostępnych w aptece na receptę
233 800

B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy 700

B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 

18 ustawy
1 000

B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji 0

B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: 0

B2.16.1 rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy 0

B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych 0

B2.18 koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych 2 805

B2.19 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej 0

B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy 0

B2.21
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e 

ustawy
15 760

B3 Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie 193

B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 76 103

B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
21 534

B6 Koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy 0

Bn Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) 350 000

KOSZTY: ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH NA ZLECENIE, 

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, KOSZTY FINANSOWANIA LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO 

PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO (...) W CZĘŚCI FINANSOWANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA ZGODNIE Z ART. 43A 

UST. 3 USTAWY ORAZ CAŁKOWITY BUDŻET NA REFUNDACJĘ.

Ostateczny Plan Finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok:


