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Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500! 32 /2013/EK

Pan
Bartosz Arltkowicz
Minister Zdrowia

Pani Agniesźka Pachciarz
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

z niepokojem przyjąłem informację o trudnościach finansowych Kliniki Budzik

w Warszawie. Placówka ta przeznaczonajest dla leczenia i rehabilitacji dzieci, które przebyły

ciężki uraz w efekcie którego znalazły się w stanie śpiączki.

Jak zostałem poinformowany, zaistniało realne zagrożenia stabilności i ciągłości

działania tej placówki.

Klinika powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Jest to placówka

pionierska, której twórcy dążyli do zapewnienia dzieciom najlepszych warunków leczenia

i rehabilitacji, a w konsekwencji powrotu do zdrowia. Klinika służy wszystkim

potrzebującym dzieciom, bez względu na ich miejsce zamieszkania. Jest placówką unikalną

w skali kraju, zaś w związku z prowadzeniem dużej liczby procedur wysokospecjalistycznych

ponosi wysokie koszty finansowe swojej działalności.

Placówka rozpoczęła pracę w lipcu bieżącego roku. Po zaledwie kilku miesiącach

funkcjonowania czterech jej pacjentów zostało wybudzonych ze śpiączki. W początkowej

fazie organizowania pracy Kłiniki trudne było precyzyjne obliczenie jej kosztów

funkcjonowania. Dopiero pierwsze miesiące dźiałania Kliniki Budzik pozwoliły ocenić, że

podpisany kontrakt z NFZ, określający wielkość stawki dobowej na leczenie jednego pacjenta

jest zbyt niski. Dziś wiadomo, że dla sprawnego, dalszego funkcjonowania placówki

niezbędne są dodatkowe środki finansowe.



Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyn obecnych trudności funkcjonowania

Kliniki Budzik zostały przedstawione członkom sejmowej Komisji Zdrowia 21 listopada

2013 r. Wynika z nich, że jeżeli nie nastąpi podwyższenie poziomu frnansowania Kliniki ze

środków publicznych, placówce grozi zapaść finansowa, a w konsekwencji zagrożenie

dalszego funkcjonowania. Byłaby to ogronana strata przede wszystkim dla dzieci,

potrzebujących specjalistycznej pomocy i leczenia oraz zniweczenie ogromnego potencjału

społecznego uruchomionego podczas tworzenia placówki.

Wyrażam przekonanie, że to na nas, dorosłych, ciąży obowiązek dołożenia wszelkich

starań, by ta unikalna w skali kraju placówka mogła się rozwijać, wykorzystując osiągnięcia

współczesnej medycyny dla przywracania dzieciom zdrowia, a rodzicom nadziei i wiary

w solidarność ludzką.

Działając na podstawie art. 10 a ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka ( Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zwracam się o pilne rozpoznanie

przedstawionego problemu oraz podjęcie działań zaradczych pozwalających na dalszą pracę

Kliniki Budzik.



/N”Z 7dowego Funduszu Zdrowia

znak: NFZ/CF/DSOZ/20 1 3/073AO9O/W/ Lf?,/0/DRM

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 grudnia 2013 r. znak: ZSS/500/32/2013/EK, dotyczące

trudności finansowych Kliniki „Budzik” w Warszawie, uprzejmie proszę o przyjęcie następującej

informacji w sprawie.

W związku z aneksowaniem, przez Mazowiecki 0W NFZ, umów o udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej, w dniu 9 grudnia 2013 r. została ustalona nowa wyższa stawka za jednostkę

rozliczeniową dla świadczeniodawcy realizującego program zdrowotny — leczenie dzieci ze

śpiączką.

Nowa cena za punkt została zaakceptowana przez świadczeniodawcę, tak więc należy

założyć, że powyższe ustalenia, przyczynią się do rozwiązania problemów poruszanych przez

Pana w piśmie.
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Warszawa, dnia „1.i2 2013 r.
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Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
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Warszawa, O 2. 01, 2014

MINISTER ZDROWIA

MZ-MD-P-075-4895-l/KC!l 3

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 grudnia br. znak: ZSS!500/32/20 1 3!EK skierowane do

Ministra Zdrowia, dotyczące trudności Kliniki Budzik \y Warszawie uprzejmie informuję,

iż ak już zapewne Pan wie, sprawa zmiany kontraktowania świadczeń zdrowotnych

realizowanych przez Klinikę Budzik. pozostąjąca w kompetencji Narodowego Funduszu

Zdrowia, zakończyła się satysfakcjonująco dla Kliniki i tym samym, umożliwila dalsze

sprawne jej funkcjonowanie.
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Warszawa.

MINISTER ZDROWIA

MZ-OZG-50-34299-2/JCM/1 3

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

jpe?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 grudnia 2013 r., znak: ZSS/500/32/2013/EK, w sprawie

trudności flnansowych „Kliniki Budzik” w Warszawie, uprzejmie informuję, iż wychodząc

naprzeciw oczekiwaniom .„Kliniki”, w dniu 9 grudnia 2013 r., Dyrektor Mazowieckiego

Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisał aneks do urnowy o udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej, który uwzględnia apel „Kliniki”. Przyjęte rozwiązanie, wydąje się być

satysfakcjonuj ące dla „Kliniki Budzik”.

Z upow ienia

Sławomir /Vewnmw
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