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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jana Filipa Libickiego złożone podczas 

30. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 września 2021 r. w sprawie możliwości kontynuacji 

leczenia przewlekle chorej młodzieży po ukończeniu 18. roku życia, przekazane przy 

piśmie znak BPS/043-30-1249-MZ/21, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z § 26 pkt 14 b zarządzenia Nr 55/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia 

wysokospecjalistyczne, w uzasadnionych medycznie przypadkach dyrektor oddziału 

NFZ, na umotywowany wniosek świadczeniodawcy, może wyrazić zgodę na rozliczenie 

określonych świadczeń wykonanych świadczeniobiorcy pełnoletniemu w ramach 

zakresów świadczeń udzielanych dzieciom. W tym celu świadczeniodawca występuje 

do dyrektora oddziału NFZ z odpowiednim wnioskiem, zgodnie ze wzorem określonym 

w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie 

i rozliczenie świadczeń (system CBWiD): 

 przed rozpoczęciem realizacji świadczenia, 

 w trakcie realizacji świadczenia albo 

 w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji świadczenia, 
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celem uzyskania zgody na sfinansowanie świadczenia stanowiącego przedmiot 

wniosku. Tak sformułowany przepis, dotyczący rozliczenia świadczeń na rzecz osób 

pełnoletnich wymagających, z przyczyn medycznych, dalszego leczenia w oddziałach 

pediatrycznych, daje świadczeniodawcy możliwość rozliczenia tego typu świadczeń 

w trzech możliwych wariantach: w przypadku planowanych zabiegów, w trakcie 

hospitalizacji i po jej zakończeniu. Zgoda może być wydawana na jednorazowe 

świadczenia lub leczenie cykliczne (w tym m.in kontynuację leczenia w placówce gdy 

istnieją przesłanki uniemożliwiające zmianę placówki). Przedmiotowa procedura dotyczy 

różnych rodzajów i zakresów świadczeń, w tym poradni specjalistycznych czy 

szpitalnych oddziałów ratunkowych. Oznacza to, że świadczeniodawca planując opiekę 

nad pacjentem ma odpowiedni czas na podjęcie działań dotyczących możliwości ich 

rozliczenia. Procedura ta przebiega pomiędzy świadczeniodawcą a oddziałem 

wojewódzkim NFZ i w żaden sposób nie angażuje pacjenta.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż omawiany problem dotyczy w szczególności pacjentów 

ze zdiagnozowaną chorobą rzadką, uprzejmie informuję, że został ogłoszony Plan dla 

Chorób Rzadkich. Plan obejmuje głównie obszary związane z opracowaniem 

i wprowadzeniem zmian w systemie, celem poprawy opieki medycznej nad pacjentami 

z chorobami rzadkimi. W celu monitorowania chorób rzadkich zostanie utworzony Polski 

Rejestr Chorób Rzadkich, który będzie pełnił funkcję epidemiologiczną i będzie ważnym 

instrumentem poprawy opieki medycznej dla osób takich pacjentów. W celu zapewnienia 

pacjentowi bezpiecznego funkcjonowania w systemie ochrony zdrowia, w tym uzyskanie 

pomocy w stanach nagłych, zostanie opracowany (w formie elektronicznej) tzw. 

„Paszport Pacjenta z Chorobą Rzadką”. Będzie to regularnie aktualizowany zasób 

informacji na temat pacjenta i jego choroby, który będzie mógł zostać udostępniony 

świadczeniodawcom. Po realizacji wszystkich zadań wymienionych w Planie, niezbędna 

będzie aktualizacja opracowanych obecnie 6 obszarów oraz przygotowanie kolejnych 

Planów, z uwzględnieniem nowych obszarów wymagających opracowania rozwiązań 

i działań na rzecz pacjentów z chorobami rzadkimi, m.in. działania bezpośrednio 

ukierunkowane na osiągnięcie, w możliwie najkrótszej perspektywie, w pełni 

skoordynowanej na wszystkich poziomach opieki medycznej, jak również działania 

prospołeczne adekwatne do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych chorego: 

1) zapewnienie chorym na choroby rzadkie ciągłości opieki medycznej w okresie 

przejściowym pomiędzy wiekiem rozwojowym a dorosłością; 

2) rehabilitacja i fizjoterapia chorych na choroby rzadkie; 

3) uporządkowanie zasad orzecznictwa dotyczącego chorych na choroby rzadkie; 
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4) włączenie społeczne, edukacyjne i zawodowe chorych na choroby rzadkie; 

5) wsparcie środowiskowe i społeczne chorych z chorobami rzadkimi i ich rodzin.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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