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Warszawa, 20 listopada 2014 r.

ZMIANA WYCENY PROCEDUR JEST SPRZECZNA Z ZALECENIAMI
RADY EUROPEJSKIEJ
W projekcie zarządzenia Prezesa NFZ zaproponowano zmiany w
wycenie procedur medycznych. – To niedopuszczalne działanie –
mówi wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.
Zarządzenie Prezesa NFZ zmienia przepisy dotyczące warunków zawierania i
realizacji umów dotyczących m.in. leczenia szpitalnego. Pracodawcy RP
wystosowali stanowczy sprzeciw wobec takich działań, prowadzonych miesiąc
przez rozpoczęciem systemowej wyceny przez Agencję Oceny Technologii
Medycznej i Taryfikacji (AOTMiT).
Zmiany te dotyczą w szczególności wrażliwego obszaru dotyczącego
przywrócenia zdrowia i zachowania aktywności społecznej i zawodowej osób
starszych, w tym m.in. leczenia zaćmy. Zgodnie z Zaleceniem Rady
Europejskiej z 8 lipca 2014 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na
2014 r. oraz zawierającego opinię Rady na temat przedstawionego przez nasz
kraj programu konwergencji na 2014 r. (2014/C 247/19), musimy
zreformować system ochrony zdrowia, aby uniknąć poważnych problemów
związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Tylko strukturalne zmiany
pozwolą zachować stabilność budżetową państwa.
W perspektywie średnio- i długoterminowej spodziewane jest bowiem znaczne
zwiększenie wydatków na opiekę̨ zdrowotną. Wynikające z tego obciążenie dla
finansów publicznych można byłoby zmniejszyć, a przy tym poprawić dostęp
do opieki zdrowotnej przez wzmocnienie opieki podstawowej i systemów
skierowań oraz wykorzystanie możliwości wzrostu oszczędności w opiece
szpitalnej. Ta oszczędność, o której mówi rekomendacja Rady, nie może w
żadnym wypadku polegać na wycinkowym i niekontrolowanym obniżaniu
wyceny procedur, proponowanym w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ.
Wprowadzenie przez Polskę rozwiązań w zakresie wyceny świadczeń opartych
o poszerzone kompetencje AOTMiT jest systemową odpowiedzią naszego
kraju na zalecenia Rady.
Jesteśmy zdecydowanie przeciwko próbie obchodzenia zaleceń Rady
Europejskiej i sposobu ich implementacji przez Polskę poprzez zmianę cen w
przeddzień wprowadzenia rozwiązań systemowych. Zgodnie z ustawą
oczekujemy przekazania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kompetencji do
wyceny świadczeń powołanej do tego z dniem 1 stycznia 2015 r. Agencji
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Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz bezwzględne zaniechanie
wprowadzania zmian w tak krytycznym momencie. Wszelkie wcześniejsze
ustalenia muszą uznać prymat rekomendacji Rady dla Polski i pierwszeństwo
będącego na to odpowiedzią rozwiązania ustawowego.
***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 10 000 firm, zatrudniających ok. 5 mln pracowników.
Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem
przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi
ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz
przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze
stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego
instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

