Warszawa, 28.12.2016 r.

Nowe zasady finansowania szpitala – Skrócona analiza projektu nowelizacji ustawy

Wprowadzenie
W II połowie b.r. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych kolejny projekt
nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Przygotowany projekt likwiduje dotychczasowy
system finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w lecznictwie szpitalnym i wprowadza nowy model
przekazywania środków na leczenie.
W analizie prezentujemy podstawowe zmiany jakie wprowadza projekt do systemu ubezpieczenia
zdrowotnego:
1.
2.
3.
4.

Obowiązujący model finansowania świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne;
Dyrektywa Transgraniczna – a finansowanie świadczeń;
Nowy model kontraktowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej;
Nowe zasady finansowania świadczeń realizowanych przez podmioty lecznicze należących do
sieci szpitali;
5. Ograniczenia w finansowaniu podmiotów, które weszły do wykazu sieci szpitali;
6. Finansowanie podmiotów leczniczych, które nie weszły do wykazu sieci szpitali;
7. Porównanie systemów finasowania świadczeń i ich skutki.
Poniżej prezentujemy skrócony opis niektórych zmian:
1. Obowiązujący model finansowania świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne.
Dla lepszego zrozumienia różnicy w projektowanym modelu finansowania leczenia szpitalnego należy
przeanalizować obecnie obowiązujące zasady rozliczania świadczeń określone w ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej –(t. j Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), rozporządzeniach
wykonawczych do niej oraz zarządzeniach Prezesa NFZ. Obecnie obowiązujący system rozliczania
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego oparty jest o system
jednorodnych grup pacjentów (JGP). W dużym uproszczeniu należy wskazać, że system umożliwia
rozliczenie każdego pacjenta za pomocą jednej grupy (z katalogu JGP)..
2. Dyrektywa Transgraniczna – a finansowanie świadczeń
Pewną lukę w tym wyborze uczyniła obowiązująca od października 2013 r. dyrektywa transgraniczna,
zgodnie z którą państwa Unii Europejskiej, zobowiązane są do zwrotu ubezpieczonym chorym kosztów
leczenia w innych krajach Wspólnoty. W dużym uproszczeniu dyrektywa pozwala pacjentom na
odzyskanie części kosztów (lub całości) poniesionych za leczenie, poza granicami kraju..
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3. Nowy model kontraktowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
Projekt ustawy wprowadza nowy model kontraktowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
z zakresu leczenia szpitalnego, wraz ze świadczeniami z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
wykonywanymi w przychodniach przyszpitalnych – system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej zwanego dalej „PSZ”..
4. Nowe zasady finansowania świadczeń realizowanych przez podmioty lecznicze należących do
sieci szpitali.
Podmioty lecznicze należące do „sieci szpitali”, finansowane będą z pominięciem zasad ogólnych
regulujących postępowanie konkursowe oraz rokowania i otrzymają dotację. Nowy model finasowania
będzie dotyczył wyłącznie tych świadczeń, które zostały przypisane do kategorii szpitala. W praktyce
oznacza to, iż szpital otrzyma dofinansowanie jednie dla swoich podstawowych oddziałów. Dla
pozostałych będzie musiał startować w konkursie..
5. Ograniczenia w finansowaniu podmiotów, które weszły do wykazu sieci szpitali
Zakłada się, że podmioty lecznicze objęte „siecią szpital”, nie będą mogły ubiegać się o zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach ogólnych..
6. Finansowanie podmiotów leczniczych, które nie weszły do wykazu sieci szpitali
Nowy system finasowania świadczeń realizowanych w zakresie leczenia szpitalnego, w założeniach
konsumować ma około 91 % środków przeznaczanych na ten cel..
7. Porównanie systemów finasowania świadczeń i ich skutki.
Podstawowym skutkiem wprowadzenia systemu ryczałtowego finansowania świadczeń zdrowotnych
jest odejście od konkurencyjnego systemu wyboru świadczeniodawców..

Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED
ul. Ste fana Cz ar nie c kie g o 21/23 lok. 1, 01 -548 W ars z aw a;
te l. kom .: + 48 537 607 407; e -m ail: biur o@ te c hnom e d.org .pl;
www.technomed.org.pl

