Podsumowanie spotkania Prezesa NFZ z Członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Szpitali Prywatnych oraz Pracodawcami Medycyny Prywatnej – 8 sierpnia 2017 r.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez p. Roberta Zawadzkiego materiału
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rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych
kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, które wymagają pilnie zmian ze względu na swoją niejednoznaczność i
brak możliwości weryfikacji przez NFZ.
Po Prezentacji Pan Prezes Andrzej Jacyna przyznał, że wyżej wymienione rozporządzenie
może

być

przeszkodą

w
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Zapowiedział, że Dyrektorzy OW NFZ mają dowolność w podejmowaniu decyzji czy
przeprowadzą kontraktowanie czy aneksowanie umów. Potwierdził także, że aneksowanie
umów będzie przeprowadzone w oparciu o art. 156 ust 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prezes NFZ
planuje więc wykorzystać tzw. tryb awaryjny tak opisany w ustawie :
„W przypadku gdy zachodzi ryzyko braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej, okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może
zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy”.
Prezes Andrzej Jacyna dodał, że aneksowanie umów jest równoznaczne z niezwłocznym
ogłoszeniem postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (art. 156 ust 1e). Natomiast dyrektorzy OW NFZ będą mieli dowolność co do
okresu na jaki zostaną umowy aneksowane. przy czym wydaje się.
modelem będzie przedłużenie dotychczasowych kontraktów

że dominującym

o kolejne 6 miesięcy.

Dyrektorzy OW NFZ będą podejmowali decyzję w tym zakresie w oparciu o wiedzę o
planowanych postępowaniach i liczbie posiadanych pracowników.
Prezes NFZ poinformował, że udało się przeprowadzić zmianę planu finansowego dzięki
czemu ma do dyspozycji więcej o ok 2150 mln zł i według wyliczeń Funduszu daje to pełne
pokrycie finansowania dla sieci szpitali jak i kontraktów dotychczas obowiązujących.
Prezes zapowiedział, ze priorytetem Funduszu pozostaje zaćma i endoprotezoplastyka –
oraz planuje w tym obszarze jeszcze w tym roku zwiększyć finansowanie. Jednocześnie
doświadczenie pokazuje, że dodatkowe środki znacznie chętniej biorą ośrodki prywatne niż
publiczne. Istnieje jeszcze szansa, na ponowną zmianę budżetu Funduszu poprzez

zwiększenie jego o ok 250 mln zł – tutaj Prezes Funduszu ma nadzieje na przekonanie
Ministerstwa Rozwoju i Finansów na poluzowanie gorsetu finansowego.
W odpowiedzi na pytania o planowane zakresy kontraktowania , Prezes NFZ spodziewa się
tylko pojedynczych przypadków braku odtworzenia kontraktu w szpitalu, który go już miał, ale
w związku z tym przygotowuje się na awaryjną sytuację, w której trzeba będzie zapewnić
pacjentom, zgodnie z ustawą, miejsce wykonywania świadczeń.
Prezes NFZ potwierdził, że do połowy przyszłego roku odbędą się kontrakty w zakresie AOS,
oraz poinformował, że do końca tygodnia zostanie opublikowane Zarządzenie, które określi
terminy wdrażania sieci szpitali. Mają one poznać warunki finansowe do końca sierpnia, zaś
umowy z nimi mają być zawarte do połowy września.
Zgodnie z ustaleniami przedstawiciele oddziałów regionalnych będą spotykali się z
Dyrektorami OW NFZ w celu ustalenia szczegółów dotyczących kontraktowania oraz
zakresów na jakie będą ogłoszone konkursy.
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