
Komunikat nr 77/2014 dla świadczeniodawców 

planujących przystąpienie do konkursu ofert 

na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 

 

LECZENIE SZPITALNE – ODDZIAŁY SZPITALNE w zakresach: 

 

• chirurgia naczyniowa - hospitalizacja 

• chirurgia naczyniowa - hospitalizacja II poziom referencyjny wraz  

z produktem skojarzonym 

 

w sprawie warunków wymaganych wobec świadczeniodawców  

dla realizacji świadczeń w ww. zakresach 

 

W nawiązaniu do spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbyło się w dniu 8 maja 2014 roku  

w Śląskim OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 oraz poczynionych ustaleń dotyczących 

wyjaśnienia wątpliwych kwestii i przekazania ich w formie komunikatu, informuję jak niżej. 

W odniesieniu do warunków dodatkowo wymaganych dla realizacji świadczeń: endowaskularne 

zaopatrzenie tętniaka aorty (dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej)  

oraz zabiegi endowaskularne – naczynia obwodowe, określonych w pozycjach 8.5.2 i 8.7.2 załącznika 

nr 4 oraz 50.5.2 i 50.9.2 załącznika nr 5 zarządzenia nr 23/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie kwalifikacji i doświadczenia lekarzy 

wskazać należy że: 

I. odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu zabiegów – tj. wykonanie w ciągu ostatnich 12 

miesięcy: co najmniej 50 angioplastyk naczyń obwodowych w co najmniej trzech obszarach 

zabiegowych, w tym co najmniej 40 samodzielnie, dotyczy zarówno lekarzy specjalistów  

w dziedzinie chirurgii naczyniowej, jak i lekarzy specjalistów w dziedzinie rentgenodiagnostyki 

lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej. 

II. legitymowanie się zaświadczeniem potwierdzającym 2 letni staż pracy w zakresie 

wykonywanych procedur, dotyczy zarówno lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii 

naczyniowej, jak i lekarzy specjalistów w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii,  

lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej. 

Jednocześnie informujemy, że wymóg potwierdzenia 2 letniego stażu pracy w zakresie 

wykonywanych procedur przez odpowiedniego Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie 

Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wynika z treści § 6 ust 4 i 5 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 27 marca 208 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony 



zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii 

zabiegowej i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 59, poz. 

365, ze zm.).  

W odniesieniu do warunku wymaganego dla realizacji świadczeń w zakresie chirurgia naczyniowa – 

drugi poziom referencyjny dotyczącego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną w miejscu 

udzielania świadczeń, tj.: aparat RTG do badań naczyniowych z ramieniem C informujemy,  

że za prawidłowe uznanym będzie wykazanie w ofercie ww. sprzętu jako udostępnionego z pozycji 

komórka organizacyjna: Zakład lub Pracownia radiologii zabiegowej albo Blok operacyjny. 


