
Kontraktowanie w Śląskim OW NFZ 

 

W Śląskim OW NFZ w Katowicach trwa kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej. 27 lipca 

ogłoszone zostały 134 postępowania konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień, natomiast 30 lipca Śląski OW NFZ ogłosił rozstrzygnięcie rokowań w sprawie 

zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne 

na obszarze powiatu pszczyńskiego.  

Śląski OW NFZ 27 lipca ogłosił 134 postępowania konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna 

i leczenie uzależnień. To kolejne ogłoszone w tym roku postępowania konkursowe dotyczące 

psychiatrii – w tym roku Śląski OW NFZ rozstrzygnął już 19 postępowań m.in. na świadczenia 

dla uzależnionych udzielane w hostelu, świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach 

wzmocnionego zabezpieczenia, świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, świadczenia 

antynikotynowe. 

Obecnie trwają szkolenia dla placówek zainteresowanych złożeniem ofert w konkursach. Ogłoszone 

postępowania dotyczą leczenia w poradniach, oddziałach dziennych i oddziałach stacjonarnych. 

Śląski OW NFZ po raz pierwszy planuje zakontraktować m.in. świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla 

osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (tj. z autyzmem) oraz świadczenia dzienne oraz 

stacjonarne psychiatryczne geriatryczne. Oprócz tego, ogłoszono postępowania 33 zakresach, m.in.: 

 świadczenia psychiatryczne dla dorosłych i dla dzieci,  

 terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych,  

 terapia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,  

 terapia uzależnień dla dzieci i młodzieży,  

 leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych,  

 rehabilitacja psychiatrycznej dzieci i dorosłych,  

 leczenie zaburzeń nerwicowych u dorosłych, 

 leczenie środowiskowego (domowego), 

 świadczenia psychologiczne. 

 

Rozstrzygnięcie postępowań planowane jest na październik. Śląski OW NFZ zamierza zawrzeć 405 

nowych umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na okres od 1 grudnia 2018 r. 

do 30 czerwca 2023 r. Planowana łączna wartość postępowań to 22 mln 764 tys. 115 zł (1 miesiąc).  

Leczenie szpitalne w Pszczynie będzie zakontraktowane  

30 lipca Śląski OW NFZ ogłosił rozstrzygnięcie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne na obszarze powiatu pszczyńskiego.  



Od 1 sierpnia 2018 r. Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. będzie realizowało umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne na obszarze powiatu pszczyńskiego w tych 

samych zakresach, co wcześniej Szpital w Pszczynie, tj.: anestezjologia i intensywna terapia, 

świadczenia w izbie przyjęć, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neonatologia – hospitalizacja II 

poziom referencyjny; geriatria; choroby wewnętrzne; neurologia; chirurgia ogólna; położnictwo 

i ginekologia II poziom referencyjny.  

Umowa zostanie zawarta do 20 czerwca 2021 r. Łączna wartość umowy: 4 mln 455 tys. 304 zł 

(na okres sierpień-wrzesień 2018). 

 

 


