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W odpowiedzi na Pana pismo z 25 marca 2014 r. (znak: ZSS/500/6/2014/EK), w sprawie

dostępiwś”ci do ;-ehabiliicicji i leczenia dzieci z niepełnosprawnością „ uprzejmie proszę

o przyjęcie następuj ących wyj aśnień.

Zasady realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały

określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

linansowanych ze środków publicznych (dalej ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej -

j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych do niej.

Zgodnie z wykazem świadczeń gwarantowanych zawartym w rozporządzeniu Ministra

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

leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1522), wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej

w art. 31 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, dzieciom i młodzieży przysługują

świadczenia rehabilitacyjne udzielane w warunkach:

) ambulatoryjnych — usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

do ukończenia 18. roku życia w formie ambulatoryjnej (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji

lub fizjoterapii) może odbywać się na podstawie wystawionego, jednego

w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl

terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie;

2) domowych — do 80 dni zabiegowych w ciągu roku;

3) ośrodkaloddziafu dziennego:

a) ogólnoustrojowa rehabilitacja — od 15 do 30 dni zabiegowych, w przedmiotowym

rozporządzeniu umożliwiono wystawianie skierowania, także przez lekarzy poradni

endokrynologii dziecięcej i diabetologii dziecięcej.



h) rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego — do 120 dni zabiegowych

w ciągu roku,

c) rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy — do 120 dni zabiegowych

w ciągu roku,

d) rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku — do 120 dni zabiegowych wciągu roku,

e) rehabilitacja pulmonologiczna — nie może być krótsza niż 14 dni zabiegowych

i dłuższa niż 24 dni zabiegowe; rozszerzono wykaz poradni, które mogą kierować

pacjenta na przedmiotową rehabilitację o poradnie pediatryczne;

4) stacjonarnych: ogólnoustrojowa, neurologiczna i pulmonologiczna (czas rehabilitacji jest

zależny od grupy lub rozpoznania).

Ponadto w przypadku uzasadnionym względami medycznymi j koniecznością osiągnięcia celu

„eczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego

rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora wlaściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż skierowanie na rehabilitację należy

zarejestrować w wybranym podmiocie leczniczym, który podpisał umowę o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w terminie do 30 dni od jego

wystawienia. Lgodnie ze wskazaną powyżej ustawą, świadczenia zdrowotne w szpitalach oraz

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej — AOS, udzielane są świadczeniobiorcom według

kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę. który

zawari umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta oraz konieczność zwiększenia przejrzystości

procedur związanych z prowadzeniem list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej,

Minister Zdrowia wydal rozporządzenie z dnia 26 września 2005 roku w sprawie kryteriów

medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając

świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

(Dz. U. Nr 200 poz. 1661). Na podstawie przepisów ww. rozporządzenia, świadczeniodawca

urnieszcza świadczeniobiorcę. z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie

iiaglym. na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, na podstawie

następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:

1) stanu zdrowia świadczeniobiorcy;

2) rokowania co do dalszego przebiegu choroby;

3) chorób współistniejących — mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być

udzielone świadczenie;

4) zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.
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Regulacja wskazana w 4 przedmiotowego rozporządzenia, na którą powołuje się Pan

w swoim piśmie, dotyczy realizacji kolejnych świadczeń zdrowotnych w podmiocie

leczniczym, który rozpoczął leczenie pacjenta na podstawie dostarczonego skierowania. Dalsza

lerapia pacjentów objętych planem leczenia w danym podmiocie jest niezależna

od prowadzonej przez świadczeniodawców kolejki oczekujących. gdyż te dotyczą wyłącznie

pacjentów ..pierwszorazowych” tzn. tych. którzy oczekują na rozpoczęcie leczenia

u wybranego świadczeniodawey. To lekarz prowadzący w oparciu o stan zdrowia pacjenta

doświadczenie i wiedzę medyczną decyduje o kolejnych etapach i terminach leczenia

oraz jest w tych decyzjach niezależny.

Prowadzene przez świadczeniodawców list oczekuj ących na innych zasadach niż wskazano

powyżej. a w szczególności polegających na umieszczaniu na tych listach pacjentów,

którzy już rozpoczęli proces leczenia, jest niezgodne z przytoczonymi powyżej przepisami

prawa powszechnie obowiązującego i jako takie, może stanowić podstawę do nałożenia

przez płatnika kary umownej do 1% kwoty zobowiązania — w przypadku stwierdzenia rażącego

naruszenia przepisów prawa w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Propozycja

..stworzenia odrębnego skierowania dla grupy świadczeniodawców — dzieci

z niepelnosprawnością, — z którego to dokumentu w sposób jednoznaczny wynikałoby, że

wobec pacjenta ustalono plan leczenia i udzielane mu świadczenia mają być realizowane

zgodnie z tym planem” w aktualnym systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

spo wodowałoby niemal zupełną dezorganizację tych świadczeni odawców, którzy

obligator\jnie zostaliby zobowiązani do wykonywania świadczeń zdrowotnych W ściśle

określonych terminach, narzuconych przez inny niezależny od niego podmiot leczniczy. Takie

roz iązanie całkowicie uniemożliwiałoby kontrolę świadczeniodawców nad realizacją

kontraktu z NFZ. znacznie pogarszałoby zarówno efektywność potencjału wykonawczego, jak

również sytuację innych pacjentów objętych już opieką zdrowotną.

W takiej sytuacji, podmiot wykonujący działalność leczniczą zostałby pozbawiony możliwości

koordynacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz uniemożliwiłoby to prowadzenie

listy oczekujących na udzielenie świadczenia. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę

na fakt. iż świadczenia gwarantowane finansowane przez NFZ w ramach rodzaju rehabilitacja

lecznicza. nie są kierowane wyłącznie do pacjentów z niepełnosprawnością, ale także

dedykowane osobom. u których rehabilitacja spowoduje pełny powrót do zdrowia, a ich

sytuacja uległaby w wielu przypadkach znacznemu pogorszeniu w skutek niemożności

dotrzymania przez świadczeniodawców ustalonych terminów udzielenia świadczenia.
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Jednocześnie pragnę poinformować, iż ostatnie zmiany legislacyjne dokonane w ustawie

o świadczeniach opieki zdrowotnej, w której dookreślono pojęcia m.in. ciągłości

oraz kompleksowości świadczeń opieki zdrowotnej, które stanowią m.in. kryteria oceny ofert

zlożonych w postępowaniu o zawarcie urnowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, mają

za zadanie zapewnić wyższąjakość oraz ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego

wszystkim pacjentom. Nowe zasady premiują podmioty oferujące szeroki zakres świadczeń

zdrowotnych, co zabezpiecza przed fragmentacją procesu leczniczego, a tym samym zniwelują

pmblem zachowania ciągłości leczenia.

Ponadto pragnę poinformować, iż w Ministerstwie Zdrowia opracowano i przekazano do

uzgodnień zewnętrznych projekt nowelizujący ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej

tinansowanych ze środków publicznych, który wyraźnie dookreśla, iż tylko pacjenci

pierwszorazowi wpisywani są na listy oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

1ozosta1i pacjenci objęci opieką specjalistyczną przyjmowani są wg planu leczenia.
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