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w nawiązaniu do pisma z dnia 3 marca 2017 r., ak: ZSS.422.11.2017.EK, w sprawie projektu 

ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej oraz związanych z nią  ewentualnych problemów 

w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci, przekazanego za pośrednictwem 

Pani Beaty Kempy, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie proszę, o przyjęcie 

poniższego. 

W pierwszej kolejności pozwolę  sobie zauważyć, iż  w resorcie zdrowia prowadzone 

są  intensywne prace mające na celu zmianę  modelu organizacyjnego podstawowej opieki 

zdrowotnej. W ramach ww. prac przygotowane zostały rozwiązania rangi ustawowej. 

W dniu 1 lutego 2017 r., zakończył  się  proces opiniowania, uzgodnień  i konsultacji publicznych 

projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Obecnie trwa szczegółowa analiza 

zgłoszonych uwag oraz ustalanie ostatecznego kształtu projektowanej regulacji, tak aby możliwe 

było skierowanie jej do dalszych etapów procesu legislacyjnego, w tym ponownych uzgodnień  

międzyresortowych. 

Odnosząc się  do przedstawionych przez Pana Ministra negatywnych konsekwencji 

ewentualnego wdrożenia proponowanych rozwiązań  systemowych w obszarze podstawowej 

opieki zdrowotnej dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci, pozwolę  sobie zapewnić, 

że lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii nie zostali w żaden sposób wyłączeni 

z obszaru podstawowej opieki zdrowotnej. Niemniej jednak, uprzejmie wyjaśniam, iż  w celu 

wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, definicja lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej została odpowiednio skorygowana, zgodnie z oczekiwaniami środowiska 

pediatrycznego. 

W kwestii wyceny kosztów świadczeń  pediatrycznych, pozwolę  sobie zauważyć, iż  informacje 

przytoczone w piśmie Pana Ministra stanowią  fragment komunikatu, opublikowanego, 

w dniu 27 stycznia 2017 r., w serwisie internetowym Agencji Oceny Technologii Medycznych 

I Taryfikacji. Komunikat ten nie był  jednak informacją  o dokonanej, bądź  też  planowanej obniżce 
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Z y owaznienia 
MI9ISTRA ZDROWI 

PO SEKRETARZ STAI U 

wycen, lecz stanowił  formę  zachęty świadczeniodawców do współpracy z Agencją  Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz przekazywania kompletnych i rzetelnych danych 

medyczno-kosztowych. Powyższe wynikało z faktu, iż  pozyskana dotychczas próba danych 

dla tej grupy świadczeń  budziła wątpliwości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

w zakresie ich reprezentatywności, kompletności oraz prawidłowości w kodowaniu i grupowaniu 

świadczeń, co stwarzało zagrożenie niepełnego odzwierciedlenia kosztów realnie ponoszonych 

przez świadczeniodawców. 

Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie informuję, iż  w ślad za ww. komunikatem Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji ogłoszone zostało postępowanie mające na celu zebranie 

informacji o kosztach realizacji świadczeń, w którym umożliwiono świadczeniodawcom wybór 

zakresu udostępnianych danych, jak również  przekazywanie danych o wylosowanej 

indywidualnie populacji pacjentów, w sytuacji, w której nie było możliwe objęcie analizą  

wszystkich leczonych. 

Reasumując, pragnę  zapewnić  Pana Ministra, iż  intencją  zarówno resortu zdrowia, jak i Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, nie jest obniżanie wycen świadczeń, ale rzetelne 

ustalenie faktycznych kosztów ich realizacji. Ponadto, uprzejmie wyjaśniam, iż, zgodnie 

z Planem Taryfikacji na 2017 r., Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji realizuje 

obecnie zadania związane z ustalaniem taryf dla świadczeń  gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego dedykowanych pacjento-m poniżej 18-  roku życia. 

arek Tombar icz 

Do wiadomości: 

Pani Sylwia Kochel-Pacocha, Dyrektor Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów (dotyczy pisma 
z dnia 7 marca 2017 r., znak: SPRM.222.12.14.2017.JP) 
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