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Komunikat nr 46/2018 dla świadczeniodawców  

w sprawie spotkań informacyjno-szkoleniowych  

w związku z ogłoszonymi konkursami ofert  

na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna  

w zakresie i  obszarze wskazanym w poniższej tabeli: 

Nazwa Obszar kontraktowania 
Zakres terytorialny obszaru  kontraktowania 

(województwo, powiat, gmina, dzielnica, grupa 
powiatów, grupa gmin, grupa dzielnic, inne) 

świadczenia w zakresie diabetologii  dla 
dzieci 

subregion północny 
częstochowski, kłobucki, myszkowski, 
Częstochowa 

świadczenia w zakresie endokrynologii 
dla dzieci 

subregion północny 
częstochowski, kłobucki, myszkowski, 
Częstochowa 

świadczenia w zakresie 
gastroenterologii dla dzieci 

subregion północny 
częstochowski, kłobucki, myszkowski, 
Częstochowa 

świadczenia w zakresie 
gastroenterologii dla dzieci 

subregion południowy bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała 

świadczenia w zakresie onkologii i 
hematologii dziecięcej 

subregion północny 
Częstochowski ,kłobucki, myszkowski, 
Częstochowa 

świadczenia w zakresie onkologii i 
hematologii dziecięcej 

subregion południowy Bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała 

świadczenia w zakresie immunologii województwo śląskie 

świadczenia w zakresie nefrologii dla 
dzieci 

subregion północny 
częstochowski, kłobucki, myszkowski, 
Częstochowa 

świadczenia w zakresie reumatologii dla 
dzieci 

subregion północny 
częstochowski, kłobucki, myszkowski, 
Częstochowa 

świadczenia w zakresie reumatologii dla 
dzieci 

subregion południowy bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała 

świadczenia w zakresie chorób 
zakaźnych dla dzieci 

subregion północny 
częstochowski, kłobucki, myszkowski, 
Częstochowa 

świadczenia w zakresie chorób 
zakaźnych dla dzieci 

subregion południowy bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała 

świadczenia w zakresie chorób 
zakaźnych dla dzieci 

subregion centralny 

Bytom, Piekary Śląskie, lubliniecki, tarnogórski, 
Gliwice, Zabrze, gliwicki,  Katowice, Mysłowice, 
Ruda Śląska, Chorzów, Siemianowice Śląskie, 
Świętochłowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, 
będziński,  zawierciański, Jaworzno, Tychy, 
bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński, 
Rybnik, raciborski, rybnicki, Jastrzębie-Zdrój,  
Żory, wodzisławski 

świadczenia w zakresie ginekologii dla 
dziewcząt 

subregion północny 
częstochowski, kłobucki, myszkowski, 
Częstochowa 

świadczenia w zakresie chirurgii 
onkologicznej dla dzieci 

subregion północny 
częstochowski, kłobucki, myszkowski, 
Częstochowa 

świadczenia w zakresie chirurgii 
onkologicznej dla dzieci 

subregion południowy bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała 

świadczenia w zakresie leczenia zeza subregion północny 
częstochowski, kłobucki, myszkowski, 
Częstochowa 

świadczenia w zakresie leczenia zeza subregion południowy bielski, cieszyński ,żywiecki, Bielsko-Biała 

świadczenia w zakresie leczenia zeza subregion centralny 

Bytom, Piekary Śląskie, lubliniecki, tarnogórski, 
Gliwice, Zabrze, gliwicki,  Katowice, Mysłowice, 
Ruda Śląska, Chorzów, Siemianowice Śląskie, 
Świętochłowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, 
będziński,  zawierciański, Jaworzno, Tychy, 
bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński, 
Rybnik, raciborski, rybnicki, Jastrzębie-Zdrój,  
Żory, wodzisławski 

świadczenia w zakresie urologii 
dziecięcej 

subregion północny 
Częstochowski ,kłobucki, myszkowski, 
Częstochowa 

świadczenia w zakresie urologii 
dziecięcej 

subregion południowy bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała 
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Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. roku o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie 

informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego 

zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ww. zakresie świadczeń. Miejscem 

spotkania jest sala konferencyjna 4.12 mieszcząca się w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach 

przy ul. Kossutha 13 (budynek B, 4 piętro). 

 

 

 

 

 

 

 


