
Minister Zdrowia

Warszawa, 2015 -06- O 2

MD-L.073.1 4.1.2015

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

W odpowiedzi na wystąpienie znak: ZSS.422.12.2015.MW dotyczące wyodrębnienia

z koszyka świadczeń zdrowotnych gwarantowanych świadczeń skierowanych do dzieci

uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

Na wstępie wskazać należy, że Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązany jest do

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia określił w drodze

rozporządzeń w poszczególnych zakresach świadczeń, w tym z zakresu leczenia

szpitalnego, wykazy świadczeń gwarantowanych oraz warunki ich realizacji.

Obowiązujący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada

2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

(Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.) obejmuje świadczenia dedykowane ogółowi populacji,

w tym również dzieciom. Świadczenia te scharakteryzowane są zarówno procedurami

medycznymi (kody Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9),

jak i rozpoznaniami (kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów

Zdrowotnych lCD-lO), które nie zostały i nie mogą zostać skategoryzowane według

kryterium wieku.

Postulat Pana Rzecznika jest możliwy do realizacji wyłącznie na gruncie zarządzeń

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, poprzez konsekwentne wyodrębnianie

produktów finansowych dedykowanych dzieciom. Bowiem uszczegółowieniem
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obowiązujących rozporządzeń koszykowych są zarządzenia wydawane przez Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji

umów w poszczególnych zakresach świadczeń. Co istotne, zgodnie z postanowieniami

obowiązującego zarządzenia Nr 8912013!DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju: leczenia szpitalne (z późn. zm.), w katalogu Jednorodnych

Grup Pacjentów, stanowiącym załącznik nr 1 a do przedmiotowego zarządzenia,

zostały wyodrębnione grupy pediatryczne, dedykowane świadczeniobiorcom poniżej

18 r.ż., które odzwierciedlają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

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

szpitalnego (Dz. U. 2013 r., poz. 1520, z późn. zm.). Płatnik publiczny kategoryzuje

produkty finansowe, kierując się np. kryterium wieku pacjenta, a co za tym idzie

specyfiką postępowania medycznego, stosowanych wyrobów medycznych oraz czasu

i przebiegu leczenia (np. Wrodzone wady serca >0 r.ż. i <18 r.ż., Zaburzenia

odżywienia <18 r.ż., Duże zabiegi endoskopowe <18 r.ż., Przeszczepienie nerki

<18 r.ż., Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani >17 r.ż.). Jednocześnie z uwagi na

fakt, że niektóre procedury diagnostyczno - terapeutyczne wykonywane na rzecz

dzieci, wymagają zastosowania znieczulenia, w katalogu świadczeń do sumowania

wyodrębniony został produkt rozliczeniowy Znieczulenie ogólne lub dożylne dziecka”,

który może być dosumowany do zasadniczego świadczenia.

W odniesieniu do obowiązującego systemu rozliczeniowego wg Jednorodnych Grup

Pacjentów, uprzejmie informuję Pana Ministra, że od chwili utworzenia w 2008 r.

system ten znacznie ewaluował, poprzez dostosowanie do rzeczywistego

zapotrzebowania. Na przestrzeni kilku ostatnich lat, stale prowadzone są analizy

merytoryczne polegające na weryfikacji wartości poszczególnych grup, w tym grup

budzących największe wątpliwości co do prawidłowości ich wyceny. Wskazać w tym

miejscu należy, że w odniesieniu do niektórych grup pediatrycznych, dokonano

weryfikacji obowiązującej taryfikacji, polegającej na zwiększeniu finansowania.

Ocena proponowanych postulatów zawartych w wystąpieniu, musi zaskutkować

zmianami, polegającymi w głównej mierze na stworzeniu nowego systemu

Jednorodnych Grup Pacjentów dedykowanych wyłączenie dzieciom.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny, obowiązujący system rozliczeniowy według

Jednorodnych Grup Pacjentów, spełnia przypisane mu zadania. Zaproponowana

zmiana, nie wpłynie na jakość udzielanych na rzecz dzieci świadczeń

gwarantowanych, z uwagi na fakt, że system rozliczeniowy Narodowego Funduszu
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Zdrowia jest ściśle skorelowany ze wskazanymi przez Ministra Zdrowia w stosownym

rozporządzeniu warunków realizacji świadczeń gwarantowanych (w szczególności

potencjał specjalistów i specjalistycznego sprzętu). Jednocześnie należy podnieść, że

w sytuacji określenia przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu koszykowym

dodatkowych warunków realizacji świadczeń gwarantowanych udzielanych na rzecz

dzieci, może to skutkować ograniczeniem dostępności do przedmiotowych świadczeń.

W odniesieniu do zmiany wyceny świadczeń dedykowanych na rzecz dzieci, proces

wyceny powinien być powiązany z określeniem standardów praktyki klinicznej, tak aby

wyższa wartość świadczenia była powiązana z odpowiednią jego jakością

i efektywnością. Z analiz przeprowadzonych przez Fundusz wynika bowiem, że

w przypadku wysoko wycenionych grup brak wymogu wykonania i sprawozdania

kosztochłonnych procedur medycznych skutkuje nadużywaniem takich produktów

w rozliczaniu przez świadczeniodawców.

W mojej ocenie postulowane wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych

świadczeń skierowanych do dzieci” nie wydaje się być celowe, tym bardziej, że wbrew

stanowisku Pana Rzecznika, nie skutkowałoby ono „zmianą finansowania przez NFZ

świadczeń dla dzieci”. Kwestie wykazu świadczeń gwarantowanych oraz ich

finansowania, rozliczania i katalogowania w tzw. produkty finansowe należy traktować

odrębnie.

Niezależnie od powyższego, biorąc pod uwagę postulaty zawarte w wystąpieniu

Rzecznika Praw Dziecka, wskazać należy, że od dnia 1 stycznia 2015 r., zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. 2014 r., poz. 1138), wycena świadczeń opieki zdrowotnej leży we właściwości

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zadaniem Agencji, jest

także weryfikacja taryfikacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 19 maja 2015 r. wystąpiłem do Agencji Oceny

Technologii Medycznych i Taryfikacji z prośbą o analizę przedmiotowego zagadnienia

w ramach prac przewidzianych w planie taryfikacji na 2015 r.
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