Komunikat nr 156/2018 dla świadczeniodawców
realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w sprawie uzgodnień na 2019 rok
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy
w module: Pliki udostępnione przez OW - pliki techniczne, folder: pliki dedykowane zostały zamieszczone
propozycje planów rzeczowo-finansowych na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r., z wyłączeniem
świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne (poz.9) oraz profilaktyczne programy zdrowotne (poz.10),
dla których propozycje planów rzeczowo-finansowych dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania świadczeniodawcy na podstawie dokumentów
rejestrowych propozycję planu rzeczowo-finansowego proszę odesłać do

Śląskiego Oddziału

Wojewódzkiego NFZ na adres: ul. Stanisława Kossutha 13, 40-844 Katowice, w terminie do dnia
17 grudnia 2018 r. Dokumenty przesłane drogą pocztową uważa się za złożone w terminie, na podstawie
daty stempla pocztowego.
Jednocześnie prosimy o pilne zapoznanie się z treścią komunikatu w sprawie sposobu prawidłowego
wypełnienia dokumentacji wymaganej dla uzgodnienia kwoty zobowiązania na 2019 r. oraz określenia
terminu ustalenia kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawców realizujących umowy
w rodzajach:
1. leczenie szpitalne – hospitalizacja, hospitalizacja planowa, leczenia jednego dnia,
2. leczenie szpitalne teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa,
3. leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
4. leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ),
5. leczenie szpitalne – świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)/świadczenia
w izbie przyjęć (IP)
6. świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
7. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (umowy zawarte od 1 lipca 2018 r.),
8. rehabilitacja lecznicza,
9. leczenie stomatologiczne
10. profilaktyczne programy zdrowotne
11. opieka paliatywna i hospicyjna
12. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
13. opieka paliatywna i hospicyjna
14. podstawowa opieka zdrowotna (ustalenie warunków finansowania)
15. programy pilotażowe (świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP).
który został zamieszczony w Portalu Świadczeniodawcy.
Informacje w sprawie uzgodnień w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna zostaną zamieszczone
w odrębnym komunikacie na stronie Oddziału i Portalu Świadczeniodawcy.
Źródło:
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej - 32 735 18 50, 32 735 16 72, 32 735 19 10, 32 735 17 22, 32 735 17 85, 32 735 17 75,
32 735 19 52, 32 735 19 53, 32 735 17 43, 32 735 17 55, 32 735 16 68

