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dotyczy: pisma BPS/043-43-1703-NFZ/22 z 8 czerwca br. (data wpływu 17 czerwca 2022r.) w 
sprawie oświadczenia złożonego przez Senatora Jana Filipa Libickiego.

Szanowna Pani Marszałek,

w odniesieniu do oświadczenia Pana Senatora Jana Filipa Libickiego w sprawie wyceny 

świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych 

mechanicznie, proszę przyjąć następującą informację.

Wydanie zarządzenia nr 55/2022/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i 

realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 

długoterminowej, wynikało z konieczności wprowadzenia do stosowania taryfy 

określonej w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 

i Taryfikacji z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych 

z obszaru świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 

długoterminowej.

Zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) 

określoną przez Prezesa Agencji taryfę świadczeń wprowadza się do stosowania 

nie później niż przed upływem 4 miesięcy od dnia jej opublikowania.
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Data wejścia w życie przepisów zarządzenia została podana w projekcie Zarządzenia Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, który 

był poddany konsultacjom publicznym w dniach od 25 lutego do 14 marca 2022r.

Taryfa dla świadczeń domowej wentylacji mechanicznej została opracowana na podstawie 

wyliczeń, analiz oraz danych uzyskanych od świadczeniodawców przez Agencję Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wyniki przedstawionych prac zostały zawarte w raporcie 

w sprawie ustalenia taryfy świadczeń nr WT.5403.24.2021 z 2 listopada 2021 r. Przedmiotowy 

raport konsultowany był ze środowiskiem świadczeniodawców, w wyniku których został 

częściowo zmodyfikowany. 

Odnośnie pism Stowarzyszenia Pacjentów Na Rzecz Wentylacji Domowej Jednym Tchem! 

adresowanych do NFZ, należy zaznaczyć, że Fundusz udziela odpowiedzi na wszystkie 

postawione pytania i apele w ustawowym terminie.

W nawiązaniu do zagrożeń przedstawionych w piśmie Stowarzyszenia należy wskazać, że

zmniejszenie kosztów jednostkowego świadczenia nie spowoduje zmniejszenia dostępności do 

świadczeń, a wręcz przeciwnie, w ramach tej samej kwoty umowy Fundusz będzie mógł 

zakupić większą liczbę świadczeń i objąć opieką większą liczbę pacjentów.

Odnosząc się do obaw pacjentów związanych z potencjalnym likwidowaniem działalności 

przez świadczeniodawców, należy zaznaczyć że nowa wycena świadczenia odpowiada 

rzeczywistym kosztom ponoszonym przez świadczeniodawców. Zgodnie ze stanowiskiem Rady 

ds. Taryfikacji nr 8/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. ws. taryfy dla świadczeń zespołu 

długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą 

nieinwazyjną zgromadzony materiał jest wiarygodny, rzetelny i prawidłowy, a 

przeprowadzone analizy potwierdziły konieczność zmiany taryf.

Zmiana taryfy nie powinna wpływać na warunki realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez 

świadczeniodawcę. Zgodnie z § 9 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 

września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
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zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 787 ze zm.) świadczeniodawca udziela świadczeń przez cały 

okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem 

rzeczowo-finansowym.

Świadczeniodawca jest obowiązany udzielać świadczeń świadczeniobiorcom z zachowaniem 

należytej staranności i przestrzegać praw pacjenta. W przypadku kiedy pacjent ma 

zastrzeżenia do sposobu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, ma prawo zgłosić się do 

oddziału wojewódzkiego NFZ, oraz na całodobową bezpłatną Telefoniczną Informację 

Pacjenta. Niepokojący jest fakt wykorzystywania przez świadczeniodawców obaw pacjentów 

jako sposobu wywierania nacisku w celu uzyskania wyższej wyceny świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

Równocześnie uprzejmie informuję, że w chwili obecnej trwają prace MZ, NFZ, AOTMiT, 

środowisk świadczeniodawców i ekspertów nad opracowaniem nowego modelu świadczeń 

domowej wentylacji mechanicznej dla pacjentów.

Z poważaniem

Bernard Waśko

Zastępca Prezesa ds Medycznych
Z up. Prezesa NFZ 
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