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W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika, z dnia 24 listopada 2017 r., znak: 

ZSS.422.48.2017.EK, w sprawie dostępności do stacjonarnej opieki psychiatrycznej dla 

dzieci i młodzieży, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Poprawa sytuacji w obszarze opieki psychiatrycznej jest przedmiotem szczególnego 

zainteresowania zarówno Ministerstwa Zdrowia, jak i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1386, ze zm.), których 

celem jest wprowadzenie zmian poprawiających dostępność do przedmiotowych 

świadczeń. Ponadto przy Ministrze Zdrowia pracuje grupa robocza (która zarządzeniem 

Ministra Zdrowia ma zostać przekształcona w Zespół ds. zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży), składająca się m.in. z ekspertów z dziedzin lecznictwa psychiatrycznego 

dzieci i młodzieży, która ma za zadanie wypracowanie rekomendacji dotyczących 

dalszych kierunków działań resortu zdrowia.

Mając na uwadze, iż wpływ na dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej mają także 

nakłady finansowe przeznaczane na ten cel, uprzejmie informuję, iż w kolejnych latach 

nastąpi wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia aż do 6% PKB w 2025 roku, 

zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2434). 
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Środki finansowe odpowiadające wzrostowi nakładów na opiekę zdrowotną na dany rok, 

w porównaniu z rokiem poprzednim, w pierwszej kolejności przeznaczane będą na 

finansowanie z budżetu państwa, w formie dotacji przekazywanej do Narodowego 

Funduszu Zdrowia, świadczeń gwarantowanych określonych w drodze rozporządzenia 

ministra właściwego do spraw zdrowia, który przy wydawaniu tego rozporządzenia 

powinien kierować się koniecznością zapewnienia dostępności, z uwzględnieniem list 

oczekujących.

Należy dodać, iż Narodowy Fundusz Zdrowia podniósł wycenę punktową wszystkich 

świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Powyższa zmiana 

została wprowadzona zarządzeniem Prezesa NFZ nr 59/2017/DSOZ z dnia 26 lipca 

2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Natomiast odnosząc się do informacji, iż „aktualne obłożenie oddziałów 

psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży wynosi 165%”, uprzejmie informuję, że 

przeprowadzona przez Centralę NFZ w grudniu 2017 r. analiza niepełnych danych 

za rok 2017 r., dotyczących wykonania świadczeń w stosunku do kontraktów, wykazała, 

że realizacja świadczeń stacjonarnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień dedykowanych dzieciom i młodzieży oscyluje w granicach 99%. 

Po pozyskaniu kompletnych danych za rok 2017 r. możliwe będzie ponowne 

przeanalizowanie poziomu realizacji tych świadczeń.
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