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W odpowiedzi na wyżej powołane pismo w sprawie uruchomienia drugiego oddziału
chirurgii naczyniowej na terenie województwa opolskiego, Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Fundusz działając w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2016 . poz. 1793 ze zm.)
finansuje i zabezpiecza ubezpieczonym dostęp do wszystkich uzasadnionych medycznie
świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten
cel w planie finansowym Oddziału Funduszu, pamiętając o zasadzie zrównoważenia
wpływów i wydatków. Przekroczenie planowanych kosztów świadczeń stanowi naruszenie
przepisów Ustawy o finansach publicznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Realizując ustawowe zadanie efektywnego i bezpiecznego gospodarowania środkami
finansowymi, tutejszy Oddział NFZ systematycznie dokonuje analizy poziomu realizacji
umów, na podstawie której podejmowane są decyzje o zakresach świadczeń, które należy
zabezpieczyć w pierwszej kolejności. Dysponując ściśle określonymi środkami finansowymi
tut. Oddział Funduszu waży potrzeby ubezpieczonych z potencjalnymi możliwościami
realizacji usług przez świadczeniodawców oraz posiadanymi zasobami finansowymi.
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 zawarł
umowę na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chirurgia naczyniowa — hospitalizacja z
jednym świadczeniodawcą tj. z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu, z uwagi na
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fakt, iż na wniosek American Heart of Poland S.A. działającego w ramach zakładu
leczniczego Nyskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w
Nysie z dniem 31.10.2016r. umowa w zakresie chirurgia naczyniowa — hospitalizacja została
rozwiązana.
Nie mniej jednak, biorąc pod. uwagę potencjał wykonawczy świadczeniodawcy
aktualnie realizującego ś wiadczenia w ramach chirurgii naczyniowej tutejszy Oddział od dnia
1 stycznia 2017 roku zwiększył poziom „finansowania świadczeń w przedmiotowym zakresie
o kwotę, która planowana była dla świadczeniodawcy, z którym została rozwiązana umowa,
skalkulowaną do okresu na jaki została zawarta umowa. Zwiększając wartość umowy w
zakresie chirurgii naczyniowej — hospitalizacja dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w
Opolu o środki finansowe, które w latach poprzednich zawarte były w umowie z American
Heart of Poland S.A., tutejszy Oddział NFZ miał na celu zabezpieczenie dla pacjentów
świadczeń w chirurgii naczyniowej na porównywalnym poziomie, jak w latach, kiedy umowa
w zakresie chirurgii naczyniowej realizowana była przez dwa podmioty lecznicze.
Mając na uwadze limitowany charakter środków (pochodzących ze składek na
ubezpieczenie zdrowotne), pozostających w dyspozycji Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego
Funduszu przeznaczonych na finasowanie świadczeń zdrowotnych w tym świadczeń
nielimitowanych oraz konieczność zabezpieczenia odpowiedniej dostępności do świadczeń
we wszystkich rodzajach, decyzje 00W NFZ dotyczące nowych zobowiązań. finansowych
nie mogą odbywać się kosztem ograniczenia dostępności do innych priorytetowych
świadczeń opieki zdrowotnej.
Pragniemy nadmienić, ze aktualnie prowadzone są prace związane z korygowaniem
poziomu finansowania świadczeń na HI kwartał 2017r w związku z waloryzacją świadczeń,
czyli podniesieniem wyceny procedur medycznych oraz z ustalaniem poziomów finansowania
umów na IV kwartał bieżącego roku dla tzw. „sieci szpitali" w związku z realizacją zadań
wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) dotyczących
systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) oraz
przepisów wykonawczych, w tym w szczególności rozporządze.nia Ministra Zdrowia z dnia
13 czerwca 201.7 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji
świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1163). Ponadto
prowadzone są postepowania konkursowe, które są następstwem wdrażanej zmiany
organizacji służby zdrowia związanej z wprowadzeniem systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń, opieki zdrowotnej PSZ, która będzie obowiązywała od
01.10.2017r. W trakcie procesu. kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych
poziomów PSZ, część podmiotów „ udzielających dotychczas świadczeń w ramach umowy z
00W NFZ w całości lub w części (niektóre zakresy) znalazła się poza „siecią szpitali". W
związku z powyższym w celu zagwarantowania świad.czeniobiorcom dostępu do świadczeń,

które do tej pory udzielane były .na terenie województwa opolskiego, niezbędne jest
zakontraktowanie tych świadczeń w drodze ogłoszonych postępowań.
Wszystkie wymienione powyżej działania niosą za sobą. skutek finansowy, który
zgodnie z przepisami musi się mieścić w planie finansowym 00W NFZ określonym na rok
2017.
Wobec powyższego, uwzględniając wynikającą z przepisów wyżej powołanej ustawy
odpowiedzialność Dyrektora za zgodność prowadzonej gospodarki finansowej z planem
finansowym przyjętym na dany okres jego obowiązywania oraz łączną kwotę zobowiązań,
wobec świadczeniodawców wynikającą z zawartych na rok 2017 umów, tutejszy Oddział w
chwili obecnej, wobec braku wolnych środków finansowych, jakie umożliwiłyby dokonanie
zmian w planie finansowym oddziału, nie może podjąć nowych zobowiązań finansowych.
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