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W odpowiedzi na ustny wniosek złożony podczas XXIX sesji Rady Powiatu Kartuskiego
w dniu 26.03.2021 r. odnośnie wystąpienia w sprawie modyfikacji umowy zawartej pomiędzy
szpitalem tj. Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach a NFZ - w załączeniu
przedkładam

odpowiedź

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

z

dnia

14.05.2021

r.

WSOZ-S-LS.425.103.2021 w przedmiotowej sprawie.
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Dotyczy: pismo znak: O.0003.5.2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w nawiązaniu
do Państwa pisma znak: O.0003.5.2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie możliwości
zmiany umowy w rodzaju leczenie szpitalne zawartej z Powiatowym Centrum Zdrowia
Sp. z o. o. w Kartuzach przedstawia poniżej stanowisko.
Na wstępie podkreślenia wymaga, że szpital został zakwalifikowany do poziomu szpitali
I stopnia na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 roku
w

sprawie

określenia

szczegółowych

kryteriów

kwalifikacji

świadczeniodawców

do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej. Konsekwencją powyższego jest zawarta z Powiatowym Centrum Zdrowia
Sp. z o. o. w Kartuzach umowa nr 11/001533/PSZ/17/21 o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
obowiązująca od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
W ramach zawartej umowy rozliczane są świadczenia wykonywane na oddziałach
stacjonarnych oraz w poradniach specjalistycznych, finansowane z otrzymanej z Oddziału NFZ
kwoty ryczałtu oraz świadczenia rozliczane w tak zwanych zakresach wyodrębnionych poza
ryczałtem, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego
sposobu finansowania (Dz. U. 2017, poz. 1225 ze zmianami), dla których ustalane są
maksymalne kwoty zobowiązania.

Oddział NFZ w miarę możliwości wynikających z planu finansowego przewidzianego
na świadczenia na dany rok, stara się zwiększać wartości umów w zakresach wyodrębnionych,
po dokonaniu oceny stanu zabezpieczenia dostępności do poszczególnych świadczeń, w tym
kolejek oczekujących. Ponadto, finansuje wszystkie wykonane świadczenia tzw. nielimitowane.
W przypadku Szpitala w Kartuzach są to na przykład diagnostyka onkologiczna (pakiet DILO),
badania tomografii komputerowej, porody, czy świadczenia dla noworodków.
Informujemy dodatkowo, że wskazana umowa, w związku z wejściem w życie przepisu
art. 136 ust. 2 pkt 1c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), jest zmieniana
poprzez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych i wykonania w każdym zakresie świadczeń,
w części dotyczącej świadczeń udzielanych osobom poniżej 18 roku życia.
Do ustalania wysokości ryczałtu Oddział NFZ stosuje wytyczne wynikające z przepisów
prawa, przekazywane przez Centralę NFZ, które są jednolite dla wszystkich podmiotów
na terenie Polski.
W dniu 1 kwietnia 2021 roku opublikowano Ustawę z dnia 17 marca 2021 roku o zmianie
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2021, poz.
616), gdzie wskazano:
„Art. 2 ust. 2. Pierwsze wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych
poziomów systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca
2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. poz. 844), obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 r.”
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