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Szanowny Panie Prezesie,

Federacja Zwiazków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie"
z niepokojem przyjmuje liczne sygnaly od zrzeszonych
u czlonków Federacji
swiadczeniodawców ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej o problemach z
realizacja swiadczen w zakresach, w których po raz pierwszy wyodrebniono dodatkowy
zakres skojarzony, dedykowany tzw. pacjentom pierwszorazowym.
Pomijajac w tym miejscu kwestie zwiazane z budzacymi uzasadnione watpliwosci
interpretacyjne zapisami przepisów dotyczacych tych swiadczen oraz niedopuszczalny brak
mozliwosci skutecznego rozliczenia tychze swiadczen w styczniu 2015 roku (por. komunikat
Departamentu Informatyki Centrali NFZ z dnia 30 grudnia 2015 roku - Komunikat dla
swiadczeniodawców
dot. rozliczenia swiadczen z wykorzystaniem
dynamicznej taryfy
obowiazujacej od dnia 1 stycznia 2015 r.), równie istotne watpliwosci budzi zakres
procentowy wyodrebnionych srodków finansowych przewidzianych dla tych pacjentów z
lacznej puli srodków przewidzianych dla tego swiadczenia.
Najistotniejsze watpliwosci budza wielkosci przewidziane w dermatologii, neurologii,
czy gastroenterologii. Wyjasnienia uzyskiwane od pracowników poszczególnych Oddzialów
NFZ zajmujacych sie kontraktowaniem swiadczen z zakresu specjalistycznej ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej, wskazuja na to, iz poszczególne udzialy procentowe maja swe zródlo we
sprawozdawczosci z roku 2014. Te wyjasnienia i sam mechanizm ustalania podzialu, budza
jednak zasadnicze watpliwosci i nie poparte zostaly jakimikolwiek wyliczeniami.
I tak, skadinad sluszne zalozenie o preferowaniu dostepu do swiadczen lekarzy
specjalistów dla pacjentów, którzy dotad nie mieli takiej mozliwosci badz potrzeby, moze
zostac zniweczone przez jednostronnie narzucone administracyjne wspólczynniki, które nie
odzwierciedlaja rzeczywistosci w lokalnej spolecznosci pacjentów korzystajacych ze
swiadczen danego swiadczeniodawcy. W wielu bowiem przypadkach moze powstac (i
powstaje, biorac pod uwage poziom wykonan miesiaca stycznia) sytuacja, w której
niewykorzystana jest zalozona pula srodków dla pacjentów pierwszorazowych,
przy
jednoczesnym ograniczeniu prawa do swiadczen, dla pacjentów, którzy pozostaja juz w
leczeniu lekarzy specjalistów. Innymi slowy mówiac, w szeregu przypadków zbyt wiele
srodków przeznaczono dla pacjentów pierwszorazowych, a za malo dla pacjentów juz
korzystajacych z rozpoczetego leczenia.

Wydaje sie wiec konieczna potrzeba dokonania pilnych zmian w zakresach, w których
pula wyodrebnionych
srodków dla pacjentów pierwszorazowych
budzi najwieksze
watpliwosci.
Wobec faktu, ze zaden przepis prawa nie okresla skali i poziomu tych
wyodrebnien, uznac nalezy, ze zakres ten winien podlegac indywidualnym uzgodnieniom ze
swiadczeniodawcami. Dlatego tez Federacja Porozumienie Zielonogórskie wnosi o to, by
poszczególne
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swiadczeniodawców o korekty wielkosci tego zakresu skojarzonego i dostosowywaly te
wielkosci do potrzeb zglaszanych przez konkretnych swiadczeniodawców. Jednoczesnie,
skoro przesuniecia takie dokonywane bylyby w ramach tego samego zakresu swiadczen, nie
powinny tutaj miec zastosowania przepisy OWU o przesunieciach srodków w ramach
umowy, zatem przedmiotowe wnioski moglyby byc skladane w dowolnym czasie.
W sytuacji natomiast, w której w/w propozycja nie zostanie uwzgledniona, wnosimy o
podjecie dzialan majacych na celu urealnienie puli srodków przeznaczonych dla pacjentów
pierwszorazowych na poziomie nie wiekszym niz 15% ogólnej wartosci danego zakresu
swiadczen.
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Wojewódzkich NFZ w tym zakresie, naruszaja zasade równosci stron i tak czesto
deklarowanego partnerstwa w rozwiazywaniu biezacych problemów zwiazanych z realizacja
swiadczen zdrowotnych w ramach podpisanych umów.
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