
 

Szczecin, dnia 1 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

KOMUNIKAT 

 DYREKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  

W SZCZECINIE O WPROWADZENIU ZMIAN W WYKAZIE ŚWIADCZENIODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO SYSTEMU 

PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE  

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

 

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

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 j.t. ze zm.), Dyrektor 

Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje  

o wprowadzeniu wskazanych poniżej zmian w opublikowanym w dniu 27 czerwca 2017 r. Wykazie 

świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa zachodniopomorskiego: 

 

1. Aktualizuje się datę obowiązywania Wykazu, zgodnie z Ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2022.526), do dnia 31 grudnia 2022 r.   

 

2. W części wykazu dotyczącego Szpitali I stopnia w pozycji nr 14, oznaczenie świadczeniodawcy, oraz 

część 1 – dane ogólne – od dnia 1 kwietnia 2022 r. otrzymuje wskazane poniżej brzmienie: 

 

ŚWIADCZENIODAWCA NAFIS SPÓŁKA AKCYJNA 

1. DANE OGÓLNE: 

1.1 Adres siedziby świadczeniodawcy: POZNAŃ 60-539 ŚW. WAWRZYŃCA 1C/38 KOD 3064011 

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr księgi: 000000021323 Oznaczenie organu: W-30 

1.3 Nazwa zakładu leczniczego: CENTRUM SERCOWO - NACZYNIOWE 

1.4 Adres zakładu leczniczego: DRAWSKO POMORSKIE 78-500 BOLESŁAWA CHROBREGO 4 KOD 3203024 

 

3. Świadczeniodawca – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie - zakład 

leczniczy – Szpital Wojewódzki w Szczecinie – poziom zabezpieczenia – szpitale III stopnia – Grupa: 

3.10 – świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami – od dnia 1 stycznia 2022 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

a) oznaczone w tabeli zakresy świadczeń otrzymują nowe brzmienie: 

Pozycja 
Dotychczasowe oznaczenie zakresu 

świadczeń 
Nowe oznaczenie zakresu świadczeń 

pozycja: 3.10.8 
LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO – CROHNA 
(ICD-10 K50) 

LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO – CROHNA (ICD-10 K50) 

 



 

4. Świadczeniodawca – Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie - zakład leczniczy – Szpital 

Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie – poziom zabezpieczenia – szpitale III stopnia – Grupa: 

3.9 – świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami – od dnia 1 stycznia 2021 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

a) dodaje się w tabeli zakres świadczeń: 

Pozycja 
Oznaczenie zakresu świadczeń podlegającego wykreśleniu  

z wykazu 

pozycja: 3.9.23 LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10  B 18.1) 

 

5. Świadczeniodawca – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii - zakład leczniczy – Zachodniopomorskie 

Centrum Onkologii - Szpital – poziom zabezpieczenia – szpitale onkologiczne – Grupa: 3.6 – świadczenia 

wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami - od dnia 1 maja 2021 r. wprowadza się wskazane 

poniżej zmiany: 

 

a) oznaczony w tabeli zakres świadczeń ulega wykreśleniu: 

Pozycja 
Oznaczenie zakresu świadczeń podlegającego wykreśleniu  

z wykazu 

pozycja: 3.6.16 LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM (ICD-10 C44) 

 

6. Świadczeniodawca – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” - 

zakład leczniczy – SZPITAL – poziom zabezpieczenia – szpitale pediatryczne – Grupa: 3.8 – świadczenia 

wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami - od dnia 1 stycznia 2022 r. wprowadza się 

wskazane poniżej zmiany: 

 

1) Oznaczony w tabeli zakres świadczeń otrzymuje nowe brzmienie: 

Pozycja  
Dotychczasowe brzmienie nazwy zakresu 

świadczeń 
Nowe brzmienie nazwy zakresu świadczeń 

pozycja: 3.8.4 
LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO – CROHNA 

(ICD-10 K50) 
LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO – CROHNA (ICD-10 K50) 

 

 

 

 

 

                                                                                  ………………………………………………………… 
                                                                                           Dyrektor Oddziału Funduszu 
 


