
 
 
Zamojska hematologia walczy o pieni ądze z NFZ 
 

O zwrot blisko 2 mln zł za leczenie pacjentów w ram ach chemioterapii oraz 
terapeutycznych programów zdrowotnych zabiega Zamoj ski Szpital 
Niepubliczny w Zamo ściu. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory 
Krwi w Zamo ściu zaapelowało do minister zdrowia Ewy Kopacz o in terwencj ę 
w tej sprawie.  
„ (…) Obawa i niepokój o przyszłość oddziału, nakazuje nam podejmować wszystkie moŜliwe kroki, Ŝeby ten oddział 
istniał, bo jest nam pacjentom potrzebny. Z docierających do nas informacji od Zarządu Zamojskiego Szpitala 
Niepublicznego wynika, Ŝe brak uregulowania naleŜności finansowych przez Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia powoduje bardzo trudną sytuację finansową oddziału hematologicznego. Za lata 2008-2009 
zaległości z tytułu tzw. świadczeń ponadlimitowych wynoszą 881 053zł., w tym koszt leków ponad 300 000zł. 
Tegoroczny kontrakt w zakresie chemioterapii jest tak niski, Ŝe juŜ w maju br. oddział przekroczył roczną wartość 
kontraktu. Natomiast wartość nadwykonań we wszystkich zakresach świadczeń hematoonkologicznych realizowanych 
przez oddział hematologii za 5 miesięcy 2010 roku wynosi juŜ 827 061 zł, w tym koszty leków 323 991 zł. Zarząd Spółki 
wielokrotnie występował do Lubelskiego Oddziału NFZ o renegocjację kontraktu, ale bez skutku.  
 
Jako Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi występowaliśmy do NFZ w Lublinie z prośbą o uregulowanie 
zaległości za wykonane świadczenia oraz zwiększenie tegorocznego kontraktu. Odbyło się równieŜ spotkanie z Dyrekcją 
LOW NFZ, ale niestety skończyło się na deklaracjach i obietnicach. Nie wyobraŜamy sobie, abyśmy my cięŜko chorzy 
ludzie musieli przenosić się do innych ośrodków np. w Lublinie. PrzecieŜ to nic nie zmieni, bo tam teŜ będą potrzebne 
dodatkowe środki na nasze leczenie, a dla nas podróŜ, to nie tylko dodatkowy koszt, ale wielki wysiłek. Chcemy leczyć 
się w naszym oddziale hematologicznym w Zamościu, bo to jest nasze miejsce” – czytamy w liście stowarzyszenia 
podpisanym przez prezesa Krzysztofa śbikowskiego.  
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