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Pan

Bartosz Arlukowicz

Minister Zdrowia

pragnę przeds awić Panu Ministrowi moje uwagi związane z podziałem świadczeń

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zgodnie z ustawą z 2”7 sierpnia 2004 r.

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

Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia wydaje rozporządzenie w sprawie

świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego. Świadczenia wskazane

w rozporządzeniu z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu

leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 z późn. zm.) charakteryzowane są zarówno

z punktu widzenia procedur medycznych, jak i problemów zdrowotnych.

W moim przekonaniu niezbędne jest wyodrębnienie z koszyka świadczeń

gwarantowanych świadczeń skierowanych do dzieci. Do dokonania jasnego podziału

wszystkich świadczeń na te wykonywane u dzieci i te realizowane u osób dorosłych skłania

m.in. inny sposób ich realizacji (odmienność sprzętu, dawek stosowanych leków, przebieg

i czas leczenia).

Statystyki NFZ dotyczące liczby hospitalizacji i czasu pobytu ze względu na wiek oraz

rodzaj świadczeń potwierdzają bardzo często, że biorąc pod uwagę taki sam zakres

świadczenia, czas hospitalizacji na oddziałach pediatrycznych jest inny niż czas hospitalizacji

pacjentów na oddziałach przeznaczonych dla osób dorosłych.

Wprowadzenie proponowanego wyżej rozwiązania skutkowałoby zmianą

finansowania przez NFZ świadczeń dla dzieci, co nie oznacza, że wszystkie świadczenia

byłyby droższe. Wyodrębnienie koszyka świadczeń gwarantowanych dla dzieci może być

sposobem na zapewnienie właściwego dystrybuowania środków poprzez wskazanie kosztów
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świadczeń adekwatnych do wieku pacjentów. Wprowadzenie sugerowanych zmian mogłoby

wpłynąć na optymalizację kosztów leczenia szpitalnego ale przede wszystkim przyczynić się

do poprawy jakości świadczeń udzielanych na rzecz dzieci.

Warto wskazać, że w brytyjskiej. rodzimej wersji systemu Healthcare Resource

Groups (HRG4) istnieje podział na świadczenia dla dzieci i dorosłych. W Polsce do

rozliczania świadczeń stosowana jest starsza wersja systemu: 3.5. Wydzielenie koszyka

świadczeń gwarantowanych dla dzieci, a zatem wyodrębnienie również grup jednorodnych

dla dzieci skutkuje tym, iż grupy JGP stają się jeszcze bardziej jednorodne. Ideą grup jest to,

że powinny one uwzględniać podobne problemy zdrowotne, zbliżony sposób leczenia,

generujący podobne koszty. Im grupy stają się bardziej zbliżone zarówno pod względem

realizowanego leczenia jak i pacjentów, którym są dedykowane tym stają się one bardziej

jednorodne. Ma to bezpośrednie przełożenie na urealnienie ryczałtu właściwego dla

finansowania grup.

W związku z powyższym, na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się

o dokonanie analizy problemu i poinformowanie mnie ojej wynikach.


