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Komunikat nr 119/2017 dla świadczeniodawców  

planujących przystąpienie do konkursu ofert  

na podstawie art. 139 ust 2 Ustawy z dnia 27.07.2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych  

(z późniejszymi zmianami)  

na realizację od dnia 12 grudnia 2017 r. umów w zakresach  

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE): 

Kod zakresu Nazwa zakresu 

03.0000.312.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH 

03.0000.314.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ 

03.0000.354.02 
PROGRAM LEKOWY - LENALIDOMID W LECZENIU CHORYCH NA 

OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA MNOGIEGO 

03.0000.365.02 
PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI 

LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)  

03.0000.377.02 

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH 

POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+ (C81 CHOROBA HODGKINA; C84.5 INNE I 

NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T) 

03.0000.379.02 
PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI 

LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM (ICD-10 C91.1) 

03.0000.381.02 

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ 

MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I 

NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ 

03.0000.384.02 

PROGRAM LEKOWY - LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z 

ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW 

MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, 

ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI 

IZOLOWANEJ DELECJI 5Q (DD46) 

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanym ogłoszeniem konkursów ofert na realizację 

ww. zakresów świadczeń, w dniu 16 października 2017 roku o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie 

informacyjno-szkoleniowe dotyczące postępowań konkursowych.  

Miejscem spotkania jest sala konferencyjna mieszcząca się w budynku siedziby Śląskiego OW NFZ  

w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (Budynek B, IV piętro). 

Przypominamy jedocześnie, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 179/2015/DSOZ Dyrektora Śląskiego OW 

NFZ z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji oferentów uczestniczących 

w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej należy 

sporządzić oświadczenia personelu zgodnie z wzorem określonym w ww. zarządzeniu. Oświadczenia 

wymagane od oferenta są na etapie składania ofert w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy  
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o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej. Brak oświadczeń w ofercie (lub złożenie niekompletnych 

oświadczeń) skutkuje  wezwaniem oferenta do uzupełnienia oferty pod rygorem jej odrzucenia - 

powołującym się na zapisy § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie 

sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1980). 

Ww. postępowania są efektem zakontraktowania w roku 2017 przez Śląski OW NFZ świadczeń  

z zakresu hematologii na oddziałach szpitalnych hematologicznych (postępowanie konkursowe  

nr: 12-17-000031/LSZ/03/1/01). Szpitale składając stosowne wnioski o konkursy na programy lekowe 

dla nowych oddziałów hematologicznych wnosiły w pełni uzasadnione argumenty, że brak kontraktów 

na umowy lekowe w tych komórkach w znaczącym stopniu lub w wielu przypadkach całkowicie 

uniemożliwia podjęcie wymaganego leczenia hematoonkologicznego przyjmowanych pacjentów. 

Wyjaśniamy równocześnie, że ogłaszane postępowania konkursowe nie są kierowane  

do świadczeniodawców zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach świadczeń. 

Przypominamy, że zgodnie z treścią Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 

„Art. 159a.  

1. Na wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, kierowany do świadczeniodawcy 

wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 95n ust. 1, zawierana jest umowa o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów 

świadczeń wskazanych w tym wykazie dla tego świadczeniodawcy, na okres kwalifikacji do danego 

poziomu systemu zabezpieczenia. Przepisów dotyczących zawierania umów w trybie konkursu ofert  

i rokowań nie stosuje się.  

2. W przypadku zmiany kwalifikacji świadczeniodawcy, o której mowa w art. 95n ust. 14, dyrektor 

oddziału wojewódzkiego Funduszu dokonuje zmiany lub rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1.  

3. Ze świadczeniodawcą, o którym mowa w ust. 1, nie może być zawarta umowa  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w art. 139, dotycząca 

świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową zawartą przez tego świadczeniodawcę  

na podstawie ust. 1 lub 2.”. 

Propozycja finansowa do konkursów ofert określona została na poziomie tzw. symbolicznej wartości 

kontraktu na rok 2017. W okresie od początku obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia br. jest mało 

prawdopodobnym przeprowadzenie kwalifikacji oraz włączenie do programu nowych pacjentów.  

W sytuacji konieczności zapewnienia kontynuacji finansowania leczenia lub włączenia pacjenta  

do programu, wartość umowy zostanie skorygowana do wymaganych wartości.  

Po dniu 12 grudnia 2017 roku konieczne będzie przeprowadzenie w trybie pilnym uzgodnień propozycji 

planów rzeczowo finansowych na rok 2018 dla nowych realizatorów świadczeń. 

 

Przypominamy również o bezwzględnej konieczności korzystania z najnowszej wersji PROGRAMU 

OFERTOWANIE dostępnej na stronie internetowej Śląskiego OW NFZ. 


