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Pan Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 marca 2014 r. (znak: ZSSI500I4/2014!MW), w sprawie

.dostępu do świadczeń psychiatrii dla dzieci i młodzieży i zbyt niskiej wyceny procedur

medycznych w tym zakresie”, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Pragnę poinformować, że zadania z zakresu określania jakości i dostępności oraz analizy

kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidlowego zawierania

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań

i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich

realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.,

Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) należą do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uwzględniając powyższe, Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do Narodowego Funduszu

Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Ze stanowiska NFZ wynika, że do dnia 31 stycznia 2014 r. Narodowy Fundusz Zdrowia

przeprowadził proces weryfikacji wyceny 456 świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na

rzecz dzieci i młodzieży. W dniu 3 lutego 2014 r. rozpoczęty został proces weryfikacji

wyceny kolejnych 117 świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, którego termin

zakończenia przewidywany jest w drugiej połowie maja 2014 r.

Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że w pierwszej połowie maja br.

w Centrali NFZ zostanie rozpoczęty proces weryfikacji wyceny kolejnych 32 Jednorodnych



Grup Pacjentów, poprzez które świadczeniodawcy rozliczają kilkaset okuli stycznych

świadczeń opieki zdrowotnej.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej analizy w zakresie wyceny procedur psychiatrycznych,

z informacji przekazanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia można wywnioskować, że

weryfikacja wyceny procedur psychiatrycznych możliwa będzie nie wcześniej niż po

zakończeniu prac obecnie prowadzonych lub planowanych.
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