Stanowisko Nr 3 Prezydium NRPIP
w sprawie finansowania świadczeń
zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece
długoterminowej domowej oraz opiece
paliatywno- hospicyjnej
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W związku z napływającymi informacjami od świadczeniodawców realizujących świadczenia
opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej i opieki paliatywnohospicyjnej dotyczące znacznego zróżnicowania od 1 stycznia 2017 r. stawek za osobodzień
w tych świadczeniach pomimo dokonania ich wyceny przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji, Prezydium NRPiP stoi na stanowisku, iż finansowanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej i opiece paliatywnohospicyjnej powinno być zgodne z aktualnie obowiązującą wyceną osobodnia określoną przez
Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Wskazujemy, iż zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793)
„do postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
przeprowadzonego w danym roku, a w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej zawartej na okres dłuższy niż rok, do ustalenia kwoty zobowiązania i warunków
finansowych w danym roku stosuje się szczegółowe warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Funduszu oraz taryfę świadczeń
opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji, do dnia 30 czerwca roku poprzedniego”.
Wobec powyższego Prezydium NRPiP oczekuje, iż Narodowy Fundusz Zdrowia zastosuje stawki
osobodnia wg wyceny AOTMiT zawarte w obwieszczeniu Prezesa Agencji z dnia 29 czerwca
2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w którym koszt świadczenia bazowego
oszacowano na kwotę 30,08 zł oraz w obwieszczeniu Prezesa Agencji z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w którym
koszt świadczenia bazowego oszacowano na kwotę 56,19 zł.
Wycena świadczeń miała służyć zastosowaniu wycen w praktyce kontraktowania świadczeń.
Niezrozumiałym są więc propozycje finansowania tych świadczeń przez oddziały wojewódzkie
NFZ niższe niż dokonana wycena za osobodzień w/w świadczeniach.
Powyższe stanowisko jest podyktowane koniecznością przestrzegania przepisów prawa
obowiązujących w tym zakresie oraz równego traktowania podmiotów realizujących te same
świadczenia na terenie całego kraju.
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