Uzasadnienie
Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków
zawarcia umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jest wykonaniem
upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U., poz. 581, z późn. zm.).
Zarządzenie scala regulacje wprowadzone na rok 2016 i lata następne zarządzeniem Nr
77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2016 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz zarządzeniami zmieniającymi:
Nr 2/2016/DSOZ z dnia 12 stycznia 2016 r., Nr 35/2016/DSOZ z dnia 6 maja 2016 r. i nr
48/2016/DSOZ z dnia 20 czerwca 2016 r., a ponadto wprowadza nowe, wynikające z:
1) wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2016 r. zmian w zakresie przepisów m.in. art. 146
ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.);
2) rozpatrzenia przez Fundusz, w wyniku rozmów w trakcie spotkań w dniach: 12.04. 2016
r., 05.05. 2016 r., 06.05.2016 r., 07.06.2016 r., 08.06.2016 r., 15.06.2016 r. i 22.06.2016
r.,

oraz

wymiany

korespondencji,

wniosków

zgłoszonych

przez

organizacje

świadczeniodawców w trakcie opiniowania projektu zarządzenia Nr 35/2016/DSOZ z
dnia 6 maja 2016 r., dotyczących wzrostu nakładów na POZ w 2016 r., w tym:
- wzrostu cen świadczeń rozlicznych na podstawie cen jednostkowych,
- wzrostu finansowania świadczeń lekarza poz dla populacji w grupach wiekowych: 4065 r.ż. i powyżej 65 r.ż., z uwagi na obciążenia kosztowe wynikające z liczby udzielanych
świadczeń pacjentom w ww. przedziałach wiekowych oraz ich kosztochlonność,
potrzebę zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
zatrudnionych w ,,praktykach lekarskich” od 1 września 2016 r. oraz pokrycie kosztów
przewidywanej

wzmożonej

zgłaszalności

świadczeniobiorców

w

związku

z

procedowanymi przez Ministerstwo Zdrowia regulacjami dotyczącymi refundacji leków
dla populacji powyżej 75 r.ż.;
3) konieczności doprecyzowana warunków umowy w części dotyczącej zasad rozliczania
świadczeń udzielanych przez położne poz w opiece okołoporodowej w przypadku ciąży
wysokiego ryzyka z rozpoznanymi wadami płodu.
Ponadto, celem poprawy dostępności do świadczeń lekarza poz i pielęgniarki poz,
zmniejszoną zalecana liczbę zadeklarowanych pacjentów do 1 lekarza/pielęgniarki z 2750

do

2500

osób.

Docelowo,

powyższe

powinno

skutkować

wzrostem

liczby

lekarzy/pielęgniarek udzielających świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

Projekt zarządzenia podlegał opiniowaniu w okresie od 16.06.2016 r. do 23.06.2016 r. W
trakcie opiniowania projektu zarządzenia uwagi zgłosiło 12 uprawnionych podmiotów, w tym
3 poinformowały o braku uwag. Postulaty mające charakter finansowy, zostały
uwzględnione w zakresie niewykraczającym poza aktualne możliwości finansowe
Funduszu. Wprowadzone przez Fundusz regulacje finansowe skutkują w roku bieżącym
wzrostem kosztów finansowania świadczeń POZ na łączną kwotę ok. 156,5 mln zł.
Oszacowana kwota wzrostu kosztów nie wpływa na zmianę planu finansowego Narodowego
Fundusz Zdrowia.

