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W odpowiedzi na pismo w sprawie dostępności do należytej opieki zdrowotnej dla

dzieci z chorobami nowotworowymi oraz ograniczania dostępności dzieciom

z chorobami nowotworowymi do leczenia nowotworów złośliwych kości, w tym do

zabiegów implantowania endoprotez, poprzez znaczne zmniejszanie środków

finansowych przeznaczanych na świadczenia z tego zakresu realizowane przez

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie w ramach realizacji zadania Narodowego

programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Ograniczenie niepełnosprawności

u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”, informuję

co następuje.

W ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych od 2006 r.

realizowane jest zadanie pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych

z powodu nowotworów złośliwych kości”. Zadanie ma na celu ograniczenie

niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z nowotworami układu kostno-mięśniowego,

poprzez wypracowanie zasad optymalnego postępowania diagnostycznego

i leczniczego w najczęstszych nowotworach złośliwych kości u dzieci i młodzieży

dostępnych w Polsce oraz ograniczenie niepełnosprawności u dzieci

i młodzieży z nowotworami układu kostno-mięśniowego, poprzez zapewnienie dostępu

do postępowania chirurgicznego mniej okaleczającego, z wykorzystaniem endoprotez

onkologicznych, a także utrzymanie równego dostępu do tej formy leczenia wszystkim

pacjentom. Należy zauważyć, że użycie endoprotez tzw. onkologicznych jest
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najkorzystniejszą formą rekonstrukcji u pacjentów po rozległych wycięciach nowotworu

złośliwego kości (wymagających dalszego stosowania chemioterapii wielolekowej).

Postępowanie takie umożliwia radykalne wycięcie nowotworu (potwierdzone badaniem

histopatologicznym śródoperacyjnym), jednoczasowe uzupełnienie dużego ubytku

kości umożliwiające szybkie uruchomienie pacjenta oraz dalsze kontynuowanie

leczenia (chemioterapii).

Należy podkreślić, iż łącznie w latach 2006-2013 w wyniku realizacji przedmiotowego

zadania zakupione zostały 244 endoprotezy onkologiczne. Środki finansowe

wydatkowane w związku z realizacją ww. zadania w latach 2006-2013 wyniosły

42 027 077,60 zł.

Jednocześnie należy podkreślić, iż mając na uwadze wzrastające potrzeby dotyczące

zakupu endoprotez onkologicznych, Minister Zdrowia corocznie na bieżąco monitoruje

stan realizacji umów w zakresie przedmiotowego zadania i w drodze aneksów do

przedmiotowych umów zwiększa środki finansowe na jego realizację.

W roku 2012 kwota przeznaczona w umowie zawartej w ramach przedmiotowego

zadania z Instytutem Matki i Dziecka na zakup endoprotez onkologicznych, wynosząca

2 000 000,00 zł, zwiększona została, w drodze aneksu do ww. umowy, do wysokości

4 000 000,00 zł, pozwalając na zakup 35 endoprotez onkologicznych.

W roku 2013 umowa z Instytutem Matki i Dziecka na realizację przedmiotowego

zadania pierwotnie opiewała na kwotę w wysokości 2 100 000,00 zł, natomiast

aneksem do ww. umowy, kwota została zwiększona do wysokości 2 527 953,00 zł,

z czego zakupiono 22 endoprotezy onkologiczne.

Jednocześnie należy zauważyć, iż różnica w zakresie przekazanej w 2013 r. dla

Instytutu Matki i Dziecka kwocie na zakup endoprotez onkologicznych w ramach

przedmiotowego zadania w stosunku do lat poprzednich, spowodowana była mniejszą

liczbą osób zakwalifikowanych do wykonania operacji w 2013 r. Niemniej jednak,

przedmiotowe środki finansowe zostały zwiększone aneksem, do wysokości kwoty

wnioskowanej przez realizatora w grudniu 2013 r., co pozwoliło na zakup endoprotez

dla pacjentów zakwalifikowanych do wykonania operacji w 2013 r. oraz dla pacjentów

w stanach nagłych.

Ponadto wyjaśniam, iż celem zagwarantowania ciągłości leczenia, w bieżącym roku,

w ramach przedmiotowego zadania, umowy zawarte zostały na okres dwóch lat, to jest

na lata 2014 oraz 2015. Zgodnie z planem na rok 2014 i 2015, umowa z Instytutem

Matki i Dziecka na realizację przedmiotowego zadania w zakresie zakupu endoprotez

onkologicznych opiewała pierwotnie na kwotę 5 000 000,00 zł, przy czym kwota

w wysokości 2 500 000,00 zł przeznaczona została do wydatkowania w 2014 r.,

natomiast pozostała kwota w wysokości 2 500 000,00 zł przeznaczona będzie do
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wydatkowania w roku 2015. Przedmiotowe środki finansowe zostały zwiększone

aneksem, do łącznej wysokości 6 447 055,00 zł, w tym na 2014 r. do wysokości

3 947 055,00 zł. Za przedmiotową kwotę planowany jest zakup co najmniej 50

endoprotez onkologicznych, po co najmniej 25 endoprotez onkologicznych,

odpowiednio w latach 2014 i 2015.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku wystąpienia, w okresie realizacji

przedmiotowej umowy, przez Instytut Matki i Dziecka z prośbą o zwiększenie środków

finansowych na realizację przedmiotowego zadania, Ministerstwo Zdrowia, w miarę

możliwości, podejmuje odpowiednie kroki celem zaspokojenia potrzeb w zakresie

wysokości środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania Narodowego

programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Ograniczenie niepełnosprawności

u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”.

Odnośnie kwestii dotyczących dostępności do świadczeń implantacji na rzecz dzieci

w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie zgodnie z informacjami przekazanymi przez

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, przy szacowaniu

wartości na realizację świadczeń w zakresach ortopedycznych uwzględniono kwoty

pierwotnie określone na świadczenia w 2013 r. oraz poziom ich realizacji.

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego

funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i realizacji

umów w rodzaju: leczenie szpitalne (ze zm.), sposób rozliczania świadczeń w 2014 r.

również uległ zmianie w stosunku do 2013 r. Aktualnie środek medyczny jakim jest

endoproteza jest rozliczany z zakresu ortopedia i traumatologia narządu ruchu

dziecięca hospitalizacja Hil, w latach minionych rozliczany był z zakresu

podstawowego ortopedii. Poziom finansowania świadczeń z zakresu

endoprotezoplastyki w 2013 r. wynosił 497 952,00 zł, natomiast w 2014 r. —

475 384,00 zł.

Należy zauważyć, że świadczeniodawca ma prawo do wnioskowanie o dokonanie

pewnych zmian alokacji środków w umowie (w granicach określonych obowiązującymi

przepisami) oraz o zmianę warunków na podstawie 43 Załącznika do

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

Mazowiecki 0W NFZ, jako publiczny płatnik, dysponuje ograniczonymi kwotowo

środkami, a jako podmiot sektora finansów publicznych, zobowiązany jest do

szczególnej staranności w przestrzeganiu dyscypliny finansowej. Zwiększenie kwoty

zobowiązania może się odbyć jedynie w sytuacji, gdy Fundusz dysponuje środkami

finansowymi na ten cel.
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W 2014 r. zmienił się sposób finansowania hospitalizacji ortopedycznej, dlatego też nie

można wprost porównać poziomu finansowania wszczepiania endoprotez

onkologicznych w latach ubiegłych i roku bieżącym, a jedynie poziom finansowania

ortopedii ogółem. Przy czym należy wskazać, że koszty endoprotez onkologicznych

u pacjentów małoletnich Instytutu Matki i Dziecka były finansowane w ramach

Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Różnica finansowania świadczeń w poszczególnych zakresach umowy w tym także

ortopedii wynika z poziomu wykonania świadczeń z roku 2013, sprawozdanych do

Mazowieckiego 0W NFZ w okresie, kiedy tworzono plan zakupu świadczeń na 2014 r.

Szacowanie wartości kontraktu na 2014 r. w zakresach ortopedycznych uwzględniono

kwoty pierwotne kontraktu na rok 2013 oraz poziom ich realizacji w poszczególnych

zakresach.

Należy podkreślić, że Dyrekcja Szpitala zaakceptowała aktualnie obowiązujący podział

środków w umowie i po zakończeniu każdego kwartału może wnioskować o dokonanie

przesunięcia środków finansowych pomiędzy zakresami oraz pomiędzy umowami.
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