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W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2017 r., znak: VII.7010.1.2016.AMB, 

które wpłynęło do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 16 stycznia 2017 r., 

w sprawie ograniczenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych - polegającego na braku 

możliwości dokonania terminacji ciąży na terenie województwa podkarpackiego, 

proszę o przyjęcie poniższycłi informacji. 

Na wstępie wyjaśniam, że podstawowym celem działania oddziału wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych 

świadczeniobiorców na terenie danego województwa. Konieczność ogłoszenia postępowania 

konkursowego lub przeprowadzenia postępowania w trybie rokowań, powinna wynikać 

z faktycznego zapotrzebowania na przedmiotowe świadczenia, do których W7stępuje 

ograniczony dostęp na terenie województwa, określonego w oparciu o analizy merytoryczne. 

Co ważne w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 10 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), zwieranie umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, należy do podstawowych zadań Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich 

Narodowego Fundusz Zdrowia, którzy ponosząc pełną odpowiedzialność, realizuje je mając 

na uwadze optymalne zabezpieczenie świadczeń dla świadczeniobiorców. 

Jednocześnie informuję, że w latach 2015-2016 do Centrali Narodowego Funduszu 

Zdrowia nie wpływały skargi dotyczące trudności w dostępie do przedmiotowych świadczeń 
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na terenie województwa podkarpackiego. J2. 
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