
STARoSIA BRZESKI
d. RobŃlłczł 20

4{1-300 Bzą

RP.0003.15.2013

Brzeg, dnia 1 2.03.2O13r.

Bli tR( } ił l, !'\

Ptlrł,l lt ui Lll ro ,i;l,,:go

{,JlŁ

wpryn;jo
z^ł"",

Pan
Kzysztof Puszczewicz
Radny
Rady Powiatu Brzeskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28 lutego 2013r., zgodnie z informacją

uzyskaną od Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego, informuję :

Ad,,1 Umowa na badania endoskopowe została zawańa z firmąNZOZ CHIR-ORTO-

MED. s.c. Umowa zawafta jest na świadczenia pracy lekarza specjalisty w zakresie

wykonywania badań endoskopowych, a także na udostępnianie pomieszczeń oraz sprzętu

z zapewnieniem jego sprawności przez BCM. Wszystkie umowy zawańe z firmami

zatrudniającymi lekarzy dotyczą tylko świadczenia usług medycznych przez lekarzy i są
podpisywane wg jednakowego wzoru. Badania w Pracowni wykonują lekarze zatrudnieni

w NZOZ CHlR-ORTO-MED.s.c, iw BCM. Należy odróznić kontrakt na badania endoskopowe

w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej od badań endoskopowych prowadzonych

na rzecz oddziałów szpitalnych.

Ad,2 Wysokośc kontraktu jest jawna i dostępna na stronie Opolskiego Oddziału

Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce ,,lnformacje o zawańych

umowach". Oddziały BCM nie mają udziału w tym kontrakcie. Obecny kontrakt w zakresie

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - badania endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia)

ma wańość 181.690,00 zł.

Ad.3 Rozliczenie poszczególnych oddziałow do kontraktu z NFZ wynosi 1l12

kontraktu rocznego za każdy miesiąc.

Ad.4 Rozmieszczenie pomieszczeń pracowni endoskopii jest zgodne

z Rozporządzenie MZ z dnia 26 czerwca 2O12r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim

powinny odpowiadaó pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność

leczniczą (Dz. U. z 2Ql2r., poz.739) i aktualnym Programem dostosowawczym pozytywnie

zaopiniowanym pżez Wojewódzkiego Opolskiego lnspektora Sanitarnego w Opolu,

a następnie pzekazanym do Opolskiego Urzędu Wojewodzkiego prowadzącego Ęestr
podmiotow prowadzących działalność leczniczą.
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