
Źródło: 
WGL II - 32 735 17 57 

Komunikat nr 47/2017 dla świadczeniodawców  

planujących przystąpienie do konkursu ofert  

na realizację od dnia 01 sierpnia 2017 r. umów w rodzaju: 

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE), zakres: 

1. Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej  

i nadpłytkowości samoistnej, ICD-10 D47.1. 

2. 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) 

3. Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią  spondyloartropatii osiowej 

(SPA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M 46.8). 

4. Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a 

(ICD-10 I61, I63, I69). 

5. Leczenie pacjentów z  przerzutowym gruczolakorakiem  trzustki (ICD-10 C 25.0, C 25.1, C 25.2,  

C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C 25.9), 

6. Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD-

10 C44). 

7. Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych. 

8. Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J84.1). 

9. Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10  K51) 

10. Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko 

rozwijającej się ciężkiej postaci  stwardnienia  rozsianego (ICD-10  G 35) 

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszeniem konkursów ofert na realizację ww. zakresów 

świadczeń, w dniu 12 maja 2017 roku o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe 

dotyczące postępowania konkursowego. 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  

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). 


