Stanowisko Rady
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie zasad finansowania przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ świadczeń
wykonanych ponad limit przez świadczeniodawców w roku 2012 i 2013 oraz
metodologii kontraktowania umów na rok 2014.

Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na
posiedzeniu w dniu 23 października br. oraz na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. z dużym
niepokojem przyjęła informacje na temat możliwości sfinansowania przez Mazowiecki
Oddział

Wojewódzki

NFZ

świadczeń

ponadlimitowych

wykonanych

przez

świadczeniodawców w roku 2012 i 2013 oraz kontraktowania/aneksowania umów ze
świadczeniodawcami na 2014 rok. Szczególny niepokój budzą liczne sygnały wyrażone
w pismach składanych przez podmioty lecznicze do Rady Mazowieckiego OW NFZ.
W ocenie Rady Oddziału oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi na
świadczeniodawcy ciąży obowiązek udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w stanach
nagłego zagrożenia zdrowia i życia, jak również dochodzenia należności z tytułu
zrealizowania świadczeń opieki zdrowotnej. Narodowy Fundusz Zdrowia natomiast, ma
obowiązek zapłaty za świadczenia zdrowotne udzielone pacjentom przez podmiot leczniczy
ponad limit określony w umowie z NFZ, a w szczególności tych, które dotyczą stanów
nagłych.
Zaproponowane przez Mazowiecki OW NFZ zasady rozliczenia świadczeń
wykonanych ponad limit zostały przyjęte przez reprezentantów podmiotów leczniczych na
Mazowszu. Jednakże, podział środków finansowych uruchomionych z rezerwy ogólnej
Funduszu tj. 103 mln zł okazał się niewystarczający, ponieważ nadal większość wykonanych
świadczeń nie została sfinansowana. Obawy budzi również, przedstawiona przez Dyrekcję
Mazowieckiego OW NFZ propozycja metodologii procesu aneksowania umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej na 2014 rok, która niesie dla interesów Mazowsza negatywne
konsekwencje.
Należy zauważyć, że obecne zasady finansowania świadczeń na Mazowszu powodują
faktyczne zmniejszanie środków finansowych będących w dyspozycji Mazowieckiego OW
NFZ. Taka sytuacja wynika między innymi ze wzrostu kosztów wykonywania świadczeń,
które na Mazowszu należą do najwyższych w kraju. Rozdział środków finansowych nie
uwzględnia dużej liczby placówek o najwyższym poziomie referencyjnym, wykonujących

wysokospecjalistyczne i kosztochłonne procedury oraz wysokie koszty utrzymania
w Warszawie i okolicach.
Należy podkreślić ,że obowiązujące zasady podziału środków finansowych pomiędzy
oddziały wojewódzkie powodujące spadek udziału Mazowsza w globalnej kwocie, powodują
konieczność uruchamiania dodatkowych środków finansowych z rezerwy ogólnej czy też
z funduszu zapasowego, co należy uznać za działanie doraźne, a nie zaś trwały mechanizmem
finansowania świadczeń zdrowotnych na terenie Mazowsza.
Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy podnieść, że bez dodatkowych środków
finansowych na opiekę zdrowotną istnieje poważne zagrożenie dla pełnego zabezpieczenia
zdrowotnego mieszkańców Mazowsza.
Rada działając w imieniu ubezpieczonych przyjmuję z powagą i niepokojem sygnały
płynące od świadczeniodawców o głębokim niedofinansowaniu podmiotów leczniczych
i znacznym pogorszeniu ich sytuacji finansowej. W ocenie świadczeniodawców prowadzić to
może do likwidacji części oddziałów, a nawet zamknięcia niektórych szpitali. Szczególnie
dotkliwie odczuwany jest brak rozliczeń świadczeń ponadlimitowych. Utrzymywanie takiego
stanu powoduje zadłużenie najlepszych ośrodków leczniczych na Mazowszu oraz
ograniczenie i pogorszenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
Rada Mazowieckiego OW NFZ sygnalizuje potrzebę sfinansowania świadczeń
ponadlimitowych oraz zwiększenie kontraktów na rok 2014 w celu utrzymania prawidłowego
poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów na terenie województwa mazowieckiego.
Rada apeluje o wnikliwe przeanalizowanie możliwości zmiany mechanizmu
finansowego mającego bezpośredni wpływ na podział środków finansowych pomiędzy
oddziały wojewódzkie NFZ oraz o podjęcie działań i poszukiwanie rozwiązań, których
wprowadzenie może złagodzić negatywne skutki niedofinansowania podmiotów leczniczych
na Mazowszu.
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