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Pan

Bartosz Arlukowicz

Minister Zdrowia

w nawiązaniu do moich poprzednich wystąpień dotyczących zaniżonej wyceny kosztów

opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzież, pragnę przedstawić Panu Ministrowi kolejne uwagi

w tym zakresie.

18 marca 2014 r. wystąpiłem do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.

Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Łodzi, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Wojewódzkiego

Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu oraz Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa

Psychiatrycznego w Olsztynie, z prośbą o wskazanie realnej wysokości kosztów osobodnia lub

porady w placówkach oraz wyceny tych usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Są to wysoce

wyspecjalizowane w dziedzinie psychiatrii, w tym psychiatrii dzieci i młodzieży placówki, których

problemy mogą odzwierciedlać sytuację innych szpitali prowadzących takie oddziały.

Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że nieadekwatna do ponoszonych kosztów wycena

usług w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej dzieci generuje straty dla szpitali, w wyniku

czego opieka ta może być realizowana jedynie na minimalnym poziomie. Dodatkowo wskazano, że

Narodowy Fundusz Zdrowia, dokonując wyceny świadczeń zdrowotnych, nie uwzględnia wielu

kosztów, takich jak: nakłady na remonty, zatrudnianie personelu czy zakup materiałów

i wyposażenia, wynikających za specyfiki oddziału.

Podpierając się konkretnymi przykładami warto przytoczyć wskazane przez szpitale realne

koszty opieki psychiatrycznej oraz stawki zwracane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.



I tak: w jednym z największych szpitali psychiatrycznych wycena świadczeń NFZ wynosi

204,84 zł za osobodzień na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży, natomiast na oddziale

psychiatrii sądowej kwota refundacji wynosi 232,92 zł. Realny koszt wskazywany przez Szpital to

274,68 zł na pierwszym oddziale oraz 322,74 zł na drugim. W związku z tym, w pierwszym

kwartale na oddziałach młodzieżowych odnotowano stratę na działalności w kwocie 67 505,39 zł

oraz 174 592,83 zł.

W kolejnym szpitalu koszt osobodnia w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

wyceniony został przez NFZ na 225,00 zł, natomiast realny koszt szpital szacuje na 305,28 zł oraz

3 10,42 zł.

Inne placówki wskazywały, że koszt osobodnia NFZ wycenił na 198,00 zł oraz 207,00 zł,

natomiast koszt rzeczywisty to 221,46 zł oraz 242,78 zł.

Należy podkreślić, że niezależnie od przyjmowanej metodologii obliczania kosztów

osobodnia wszystkie placówki, do których wystąpił Rzecznik wskazały na niedoszacowanie

świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Przedstawione powyżej

kalkulacje wskazują, że wycena usług psychiatrycznych sporządzana przez Narodowy Fundusz

Zdrowia jest zbyt niska w stosunku do realnych kosztów wskazywanych przez szpitale. Wyrażam

obawę, że utrzymywanie się takiej sytuacji może prowadzić do zaprzestania realizacji ww.

świadczeń lub wydłużenia czasu oczekiwania na ich realizację.

W związku z powyższym, działając na mocy art. lOa ustawy z 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr. 6, poz. 69, z późn. zm.), proszę o analizę przedstawionego

problemu oraz poinformowanie, czy w powyższej sprawie prowadzone są prace zmierzające do

urealnienia wyceny świadczeń w ramach opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.


