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Rzecznik Praw Dziecka

W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z dnia 7 sierpnia 2014 r. (znak:

ZSSI500/l 8/2014/MW), w sprawie „zaniżonej wyceny kosztów opieki psychiatrycznej dla

dzieci i młodzieży”, 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 prawidłowego

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.

Odnosząc się do kwestii wyceny świadczeń w zakresie świadczenia psychiatryczne dla

dzieci i młodzieży, Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że finansowanie

świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień przez oddziały

wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia następuje zgodnie z zasadami

określonymi w: ww. ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
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środków publicznych, zarządzeniu Nr 79/201 3/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz przepisach

odrębnych. W szczególności, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ są zobowiązani

do bezpiecznego i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi pozostającymi

w ich dyspozycji, a jednocześnie do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych

świadczeniobiorców na terenie danego województwa.

Wycena świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ww.

zarządzeniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.

Nr 81, poz. 484), jest dokonana w punktach, stanowiących podstawową jednostkę do

określenia wartości świadczeń.

Biorąc pod uwagę warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniu Ministra

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

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (Dz. U., poz. 1386, z późn. zm.) oraz

uwzględniając specyfikę świadczeń udzielanych w ramach oddziału psychiatrycznego

dla dzieci i młodzieży, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał wyceny

punktowej za osobodzień świadczeń w zakresie świadczenia psychiatryczne dla dzieci i

młodzieży o 20 % wyższą niż dla świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych i zrównał z

wyceną dla świadczeń udzielanych w zakresie psychiatrii sądowej w warunkach

wzmocnionego zabezpieczenia.

Natomiast, cena pojedynczego punktu, zależna jest od zakresu, w jakim realizowane są
świadczenia. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w trakcie postępowań o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w danym zakresie,

określa wartość zamówienia oraz cenę oczekiwaną za punkt. W składanych ofertach

cenę uwzględniają również świadczeniodawcy. Stanowi ona jedno z podstawowych

kryteriów oceny ofert oraz podlega negocjacjom ze świadczeniodawcami w czasie

przedmiotowych postępowań.

W latach 2009-2014 nastąpił wzrost środków na finansowanie świadczeń opieki

zdrowotnej o 14,3%, natomiast w przypadku świadczeń w zakresie świadczenia

psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, o ponad 28,5%. Oznacza to, że w ostatnich latach

środki przeznaczone na finansowanie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci

i młodzieży wzrastały dwukrotnie szybciej, niż środki przeznaczane na finansowanie

wszystkich świadczeń.
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Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował ponadto, że zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy z dnia 19

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z

późn. zm.) i ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych, w kompetencji samorządu wojewódzkiego pozostaje prowadzenie

podmiotów leczniczych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, natomiast

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia opieki zdrowotnej. Wobec

powyższego, nietrafne wydaje się być twierdzenie, iż brak środków na remonty czy

zakup wyposażenia w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w zakresie

świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, spowodowany jest zbyt niskimi

nakładami Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń w rodzaju opieka

psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Pragnę również poinformować, że kompleksowa analiza obowiązującej wyceny

świadczeń, w tym w zakresie świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, będzie

przeprowadzana zaczynając od 2015 r. wraz z wejściem w życie nowych przepisów

ustawowych dotyczących taryfikacji świadczeń.
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