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Pan

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Jana Filipa Libickiego, Senatora RP, 

na 43. Posiedzeniu Senatu RP w dniu 8 czerwca 2022 r., przekazujące pismo 

Stowarzyszenia „Jednym tchem” w sprawie zmiany wyceny świadczeń dla pacjentów 

przewlekle wentylowanych w warunkach domowych, wprowadzonej Zarządzeniem 

Nr 55/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia 

pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, uprzejmie proszę 

o przyjęcie następujących informacji.

Uprzejmie informuję, że zmiany w wycenie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych w ramach opieki długoterminowej 

udzielanych pacjentom wentylowanym przez zespoły opieki długoterminowej domowej 

zostały wprowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie taryf ustalonych 

przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w procesie taryfikacyjnym. 

Wieloetapowy proces ustalania taryf świadczeń opiera się na zebraniu opinii ekspertów, 

analizie warunków udzielania świadczeń, w tym personelu medycznego niezbędnego do 

udzielania świadczeń, oraz analizie danych, w tym w zakresie realnie poniesionych 

kosztów, pozyskanych bezpośrednio od reprezentatywnej grupy świadczeniodawców 

realizujących dany typ świadczeń. Przeprowadzony przez Agencję proces taryfikacji 

przedmiotowych świadczeń wykazał spadek wartości świadczenia dla pacjentów 

wentylowanych mechanicznie powyżej 16 godzin na dobę o 16%, w przypadku 

świadczeń dla pacjentów wentylowanych w przedziale 8 – 16 godzin na dobę o 29% 
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oraz w przypadku świadczeń dla pacjentów wentylowanych poniżej 8 godzin na dobę 

o 62%. Proszę również przyjąć, że wprowadzenie taryf jest poprzedzone konsultacjami 

ze środowiskiem świadczeniodawców, którzy realizują dany typ świadczeń poddany 

taryfikacji. 

Zarządzenie Nr 55/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne 

i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w którym określono nowe taryfy 

świadczeń opieki długoterminowej domowej udzielanych pacjentom wentylowanym 

mechanicznie, zostało opublikowane zgodnie z obowiązującym prawem. Według art. 

146 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) określoną przez prezesa Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) taryfę świadczeń wprowadza się 

do stosowania nie później niż przed upływem 4 miesięcy od dnia jej opublikowania. 

Taryfy świadczeń długoterminowej opieki domowej udzielanych pacjentom 

wentylowanym mechanicznie, określone na podstawie przeprowadzonej przez AOTMiT 

analizy, opublikowano w obwieszczeniu Prezesa AOTMiT w dniu 11 lutego 2022 r. 

Zmiany w wycenie świadczeń w żadnym stopniu nie wiążą się z utratą dostępu do 

świadczeń dla pacjentów kwalifikowanych do wentylacji mechanicznej w warunkach 

domowych. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że umowy zawarte na realizację 

przedmiotowych świadczeń nadal obowiązują, co zapewnia dostęp pacjentom do 

świadczeń. W przypadku, gdyby dostępność ta została ograniczona, wówczas NFZ 

zakupi świadczenia dla pacjentów w innej/innych placówkach medycznych, dzięki 

zawarciu nowych kontraktów. Ponadto proszę przyjąć, że obecnie w Ministerstwie 

Zdrowia procedowane są zmiany w zakresie organizacji warunków udzielania świadczeń 

opieki długoterminowej domowej dla pacjentów wentylowanych metodą nieinwazyjną. 

Na zlecenie Ministra Zdrowia Agencja, we współpracy z interesariuszami systemu 

ochrony zdrowia, opracowała projekt nowego modelu świadczeń dla pacjentów 

wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w warunkach domowych. 

Opracowane rozwiązania mają na celu poprawę dostępności do przedmiotowych 

świadczeń poprzez zmianę organizacji ich udzielania. Wyniki prowadzonych prac nad 

zmianami w koszyku mogą spowodować konieczność ponownej weryfikacji taryf 

rzeczonych świadczeń, proszę jednak przyjąć, że biorąc pod uwagę obowiązujące od 

dnia 1 maja 2022 r. wyceny świadczeń wyliczona łączna wartość świadczeń 
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realizowanych wg nowych kryteriów kwalifikacji, proponowanych w zmodyfikowanym 

modelu opieki medycznej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą 

nieinwazyjną w domu, nie odbiega od wysokości obecnych nakładów płatnika na 

przedmiotowe świadczenia. Przy czym możliwy jest wzrost liczby pacjentów objętych 

nieinwazyjną wentylacją mechaniczną w domu.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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