
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 634 93 26
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www.gov.pl/zdrowie 

Warszawa, 22 marca 2022 r. 

DLG.050.22.2022.KL

Pan
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Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na przesłane oświadczenie złożone przez senatora Jana Filipa Libickiego 
podczas 37 posiedzenia Senatu w dniu 16 lutego 2022 r. proszę przyjąć następujące 
wyjaśnienia.

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej finansowane ze środków publicznych 
ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dla dzieci i młodzieży

Resort zdrowia aktualnie analizuje konieczność wprowadzenia zmian w wycenie 
świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Równocześnie zespół pod 
przewodnictwem Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. opieki paliatywnej wypracowuje 
rozwiązania, które będą stanowiły podstawę do analizy sytuacji w całym obszarze opieki 
paliatywnej i hospicyjnej. Obecnie Zespół pracuje m.in. nad przyjęciem standardów 
opieki paliatywnej nad dziećmi, standardami określającymi opiekę sprawowaną przez 
hospicja perinatalne oraz opracowaniem systemu opieki perinatalnej we wszystkich 
województwach. Minister Zdrowia podejmie decyzję co do terminu i zakresu zmian 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 742 
z późn. zm.).
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Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 
w ramach opieki długoterminowej 

Wykaz oraz warunki udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, w tym dla 
świadczeniobiorców wymagających wentylacji mechanicznej, określa Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1658 z późn. zm.). Świadczenia dla tej grupy pacjentów mogą być 
udzielane w warunkach stacjonarnych lub domowych. Świadczenia udzielane 
w warunkach stacjonarnych są zróżnicowane w zależności od wieku pacjentów (dorośli 
lub dzieci i młodzież do ukończenia 18 r.ż.). Z kolei świadczenia, które są udzielane 
w warunkach domowych przez zespoły długoterminowej opieki domowej są 
zróżnicowane m. in. w zależności od rodzaju stosowanej wentylacji (inwazyjna lub 
nieinwazyjna), wieku świadczeniobiorcy, jednostki chorobowej skutkującej potrzebą 
stosowania wentylacji mechanicznej oraz od czasu trwania samego świadczenia. 
Tym samym w warunkach domowych przedmiotowe Rozporządzenie określa 
szczegółowe warunki udzielania świadczeń dla czterech grup świadczeniobiorców:

 opieka w domu świadczeniobiorcy wymagającego stosowania inwazyjnej 
wentylacji mechanicznej,

 opieka w domu świadczeniobiorcy wymagającego stosowania nieinwazyjnej 
wentylacji mechanicznej w przypadku świadczeniobiorców wentylowanych 
powyżej 16 godzin na dobę, w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą 
niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych oraz 
w przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia bez względu 
na czas trwania,

 opieka w domu świadczeniobiorcy wymagającego stosowania nieinwazyjnej 
wentylacji mechanicznej, w przypadku świadczeniobiorców wentylowanych 
od 8 do 16 godzin na dobę,

 opieka w domu świadczeniobiorcy wymagającego stosowania nieinwazyjnej 
wentylacji mechanicznej w przypadku świadczeniobiorców wentylowanych 
poniżej 8 godzin na dobę.

Świadczenia te były przedmiotem procesu taryfikacji w 2016 roku, który został 
zakończony wraz ukazaniem się Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie taryf świadczeń 
gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej. W obwieszczeniu tym opublikowano dwie taryfy dla świadczeń 
udzielanych w warunkach stacjonarnych oraz 5 taryf dla świadczeń udzielanych 
w warunkach domowych. Taryfy w swojej konstrukcji były dostosowane 
do obowiązujących w tamtym czasie produktów rozliczeniowych stosowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia i były zróżnicowane w zależności od poszczególnych grup 
świadczeniobiorców. Produkty rozliczeniowe nie były zróżnicowane ze względu na czas 
trwania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.
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Zarządzeniem nr 94/2019/DSOZ z dnia 18 lipca 2019 r. Prezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia podzielił produkt osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej 
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną z wyłączeniem 
świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób 
nerwowo-mięśniowych, w celu zróżnicowania wyceny w oparciu o dobowy czas 
wentylacji, tak aby odpowiadały one wymaganiom opisanym w przedmiotowym 
Rozporządzeniu. Zmiana ta skutkowała retaryfikacją świadczeń udzielanych pacjentom 
wentylowanym mechanicznie, ale tylko i wyłącznie w odniesieniu do jednego produktu 
rozliczeniowego (spośród 7 dla których określono taryfy w 2016 roku), który został 
podzielony na trzy nowe. 

W związku z zakończeniem prac nad ustaleniem taryfy dla świadczeń gwarantowanych 
z obszaru świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 
obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych 
mechanicznie oraz akceptacją Ministra Zdrowia proponowanych zmian taryf, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
zostało opublikowane w dniu 11 lutego br. Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie taryf świadczeń 
gwarantowanych w obszaru świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej. 

Tym samym obniżki, o których wspomina w oświadczeniu Pan Senator, i o których piszą 
do Rzecznika Praw Dziecka przedstawiciele Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum 
dla Dzieci „Łupkowa”, dotyczą tak naprawdę jednego produktu rozliczeniowego, który 
został podzielony na trzy nowe produkty, różnicując wyceny ze względu na czas trwania 
wentylacji, która odzwierciedla również wielkość, a tym samym koszt angażowanych 
zasobów.

Przedmiotowe taryfy zostały przyjęte w oparciu o analizę danych pozyskanych 
od reprezentatywnej grupy podmiotów udzielających świadczeń wentylacji 
mechanicznej. Wyniki tej analizy wskazały na duże rozbieżności w prezentowanych 
danych z poszczególnych podmiotów leczniczych, dotyczących poziomu kosztów 
infrastruktury, udziału kosztów zarządu oraz poziomu rentowności świadczeń. 
Udostępnione przez świadczeniodawców koszty znacznie odbiegają od taryf 
funkcjonujących w innych zakresach opieki długoterminowej (m.in świadczeń 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, tlenoterapii domowej oraz świadczeń 
realizowanych w hospicjum domowym), oraz znacznie przewyższają stawki 
funkcjonujące w innych zakresach świadczeń, np. o 60% wyższe koszty wynagrodzeń 
personelu. Z uwagi na powyższe zostały przygotowane wyceny w oparciu 
o poszczególne składowe części świadczenia stanowiące najistotniejszy koszt (wizyty), 
z uwzględnieniem założeń normatywnych dotyczących przeciętnego czasu wizyty oraz 
kosztu pracy personelu przy aktualnych stawkach godzinowych wynagrodzenia dla osób 
o tożsamych kwalifikacjach (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta) przyjmowanych 
do taryfikacji innych świadczeń.

Proszę również przyjąć, że podczas prac analitycznych Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji uwidoczniła się konieczność wprowadzenia zmian w wykazie 
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świadczeń opieki długoterminowej domowej udzielanej pacjentom wentylowanym 
mechanicznie. Konieczne do zweryfikowania i ewentualnej zmiany w ramach koszyka 
są warunki udzielania świadczenia, w tym:  kryteria kwalifikacji wejścia do leczenia,  
zmiany w zakresie personelu udzielającego świadczenie,  zmiany w zakresie procedur 
udzielanych świadczeniobiorcom,  zmiana warunków realizacji świadczeń w zakresie 
wymaganego sprzętu, oraz ustalenie finansowania w zależności od zapotrzebowania 
na wentylację. W trakcie prac taryfikacyjnych podniesiono również postulat aby uznać 
status przedmiotowych świadczeń jako „nielimitowane”.

Aktualnie Minister Zdrowia oczekuje na opracowanie karty świadczenia opieki 
zdrowotnej przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii.

Z poważaniem, 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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