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W odpowiedzi na pismo znak: ZSS.422.11.2015.KT dotyczące priorytetowego

potraktowania wyceny świadczeń w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej

w warunkach stacjonarnych dla dzieci, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych

wyjaśnień.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 1522.), nie określono

świadczenia gwarantowanego — rehabilitacja ogólnoustrojowa dla dzieci w warunkach

stacjonarnych.

Chciałbym poinformować, iż w związku rozpoczętymi pracami nad nowelizacją

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu

rehabilitacji leczniczej, zwróciłem się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z prośbą o przedstawienie uwag i propozycji zmian w rozporządzeniu.

Prezes NFZ pismem z dnia 13 stycznia 2015 r. znak: DSOZ.401.82.2015

W.00756.DRM przedstawił propozycje zmiany przepisów rozporządzenia poprzez

wyodrębnienie w fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku

lub oddziale dziennym i warunkach stacjonarnych, rehabilitacji neurologicznej

i pulmonologicznej stacjonarnej, zakresów lub warunków wymaganych do realizacji

świadczeń wyłącznie dla dzieci, dotyczących personelu, sprzętu, pomieszczeń.

Celem poprawy dostępności do świadczeń dla dzieci, w zarządzeniu nr 90/2014!DSOZ

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014r. źmieniającym
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zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania realizacji umów w rodzaju

rehabilitacja lecznicza, wyodrębniono zakresy świadczeń kontraktowych dla dzieci:

- fizjoterapię ambulatoryjną dla dzieci,

- rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku/oddziale dziennym dla dzieci,

- rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych dla dzieci,

- rehabilitację pulmonologiczną w warunkach stacjonarnych dla dzieci,

- rehabilitację neurologiczną dla dzieci.

Jednakże z uwagi na fakt, iż warunki realizacji świadczeń gwarantowanych są jednolite

dla dzieci i dorosłych, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w zarządzeniu

nr 90/2014!DSOZ nie zróżnicował wyceny za osobodzień dzieci i dorosłych.

Zmiana wprowadzona w ww. zarządzeniu Prezesa NFZ oznacza jednak, iż oddziały

wojewódzkie będą ogłaszały od rębne postępowania konkursowe

dla świadczeniodawców specjalizujących się w rehabilitacji dziecięcej. W związku

z powyższym dyrektorzy oddziałów wojewódzkich będą zobligowani do wydzielenia

środków finansowych w planach finansowych, uwzględnienia tych środków w planach

zakupów czy określenia ceny oczekiwanej za jednostkę rozliczeniową

w postępowaniach konkursowych dla zakresów kontraktowych dla dzieci. Natomiast

ostateczną cenę za jednostkę rozliczeniową, co przekłada się na cenę osobodnia,

świadczeniodawca i oddział wojewódzki NFZ ustalają w trakcie negocjacji

w konkursach ofert. Jednocześnie oferty świadczeniodawców będą dodatkowo

oceniane pod kątem zatrudniania np. fizjoterapeuty posiadającego udokumentowane

odpowiednie doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami

rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej czy zapewnienia

konsultacji lekarza pediatry w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku

lub oddziale dziennym.

Odnosząc się do kwestii zwiększenia wyceny świadczeń w omawianym zakresie,

w szczególności dla dzieci, pragnę podkreślić, iż poziom bezpieczeństwa zdrowotnego

wyznacza zamknięta pula środków finansowych, jaką dysponuje płatnik. Dlatego też

wszelkie zmiany w wycenie świadczeń powinny być poprzedzone pozyskaniem

jak najszerszej wiedzy o kosztach związanych z udzielanym świadczeniem, co jest

podstawą do wnioskowania statystycznego na ogół pacjentów w całej Polsce.

Nadmienić należy, że od dnia 1 stycznia 2015 r., wycena świadczeń zdrowotnych

znajduje się w kompetencji Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, zgodnie

z nowymi zadaniami dotyczącymi taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej,
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wprowadzonymi ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1138).
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