
 

Stanowisko Rady 

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 20 czerwca 2013 roku 

 

w sprawie niekorzystnych zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie pediatrii w związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 90/2012/DSOZ z 

dnia 11 grudnia 2012 r. Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne 

oraz zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. 

 

Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 

posiedzeniu w dniu 17 kwietnia br. oraz na posiedzeniu w dniu 22 maja br. z dużym 

niepokojem przyjęła informacje na temat perspektyw funkcjonowania i finansowania 

pediatrii na Mazowszu w szczególności zawarte w piśmie Związku Pracodawców 

Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Rada w oparciu o prezentowane informacje dostrzega potrzebę zweryfikowania i 

oceny następujących zagrożeń: 

1. Zmiana zasad wyceny procedur pediatrycznych oraz ich niedoszacowanie 

powoduje pogorszenie sytuacji finansowej wysokospecjalistycznych szpitali 

pediatrycznych. 

2. Obniżenie wyceny grup JGP oraz zmiany w algorytmie wyznaczania grupy JGP 

powoduje pogłębienie deficytu specjalistycznych, wieloprofilowych szpitali 

dziecięcych. 

3. Zaniepokojenie budzi nieuwzględnienie przy wycenie świadczeń opieki 

zdrowotnej kosztów pobytu pacjenta w szpitalu, diagnostyki, leków oraz 

wynagrodzeń personelu, w szczególności świadczeń udzielanych w oddziałach 

zabiegowych tj.: Chirurgia Dziecięca, Otolaryngologia, Okulistyka i Ortopedia.  

4. Zmiana wartości wyceny procedur w zależności od długości czasu 

hospitalizacji (obniżona wycena w przypadku hospitalizacji krótszej niż dwa 

dni) może spowodować praktykę przedłużania hospitalizacji w celu uzyskania 

wyższej ceny za zrealizowane świadczenia. Takie praktyki mogą spowodować 

ograniczenie ilości przyjmowanych pacjentów a zarazem ograniczyć 

dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci. 

5. Pogarszająca się sytuacja finansowa szpitali może doprowadzić do 

zmniejszenia liczby łóżek pediatrycznych oraz do likwidacji części oddziałów 

pediatrycznych. 

Rada  sygnalizuje możliwość wystąpienia następujących zagrożeń: 

 ograniczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez sztuczne 

wskaźniki obłożenia łóżek, 

   wydłużenie czasu hospitalizacji przy braku wskazań medycznych, 



 narażanie dzieci na zakażenia wewnątrzszpitalne, 

 wydłużenie się kolejek oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej, 

 wzrost zadłużenia szpitali oraz likwidację części oddziałów, 

 protesty personelu medycznego i związane z tym niepokoje społeczne. 

Rada apeluje o wnikliwe przeanalizowanie obecnych zasad finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pediatrii a w przypadku potwierdzenia 

sygnalizowanych zagrożeń podjęcie działań, których wprowadzenie może 

złagodzić  negatywne skutki obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. 

 

 

 

 

 
           Przewodniczący Rady 

 Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego    

                    Narodowego Funduszu Zdrowia 

             Sławomir Kuźmiński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


