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Rzecznik Praw Obywatelskich

w odpowiedzi na pismo znak: XI.812.4.2Q18.KK z 9.07.2018 r., w sprawie działań
podjętych w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018 r. ustawy z dnia 9 maja 2018 r.
o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
(Dz. U. poz. 932), odnosząc się do poruszonych kwestii uprzejmie informuję.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w trybie art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1938), dokonał zmiany planu finansowego NFZ na rok 2018, w ramach
której w planie finansowym w części dotyczącej oddziałów wojewódzkich NFZ zwiększono
środki na koszty świadczeń opieki zdrowotnej o kwotę 999 406 tys. zł, w tym 138 500 tys. zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie nielimitowanego dostępu do refiindowanych wyrobów
medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Przedmiotowa zmiana planu
finansowego Funduszu w dniu 14 czerwca 2018 r. została zatwierdzona przez Ministra
Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Ponadto, zarządzeniem nr 51/2018/DEF z dnia 15 czerwca 2018 r. Prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia dokonał zmiany planu finansowego NFZ na rok 2018 poprzez uruchomienie
środków z rezerwy ogólnej ujętej w planie finansowym NFZ na rok 2018 z przeznaczeniem
na zwiększenie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w łącznej kwocie 510 512 tys. zł, w tym
w kwocie 225 000 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nielimitowanej rehabilitacji
leczniczej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
W związku z wejściem w życiem ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych
rozwiązaniach
Narodowego

wspierających
Funduszu
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osoby

o znacznym

stopniu niepełnosprawności,

Zdrowia z dniem 22 czerwca 2018 r. zmienił

Prezesa

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

Prezes

Zarządzenie

z dnia 23 maja 2018 roku

Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
sekretariat tel. 022 572 60 13, fax 022 572 63 30

w sprawie określenia

warunków

lecznicza oraz programy
ze śpiączką,

zawierania

zdrowotne

i realizacji

umów w rodzajach

w zakresie świadczeń

- leczenie

rehabilitacja

dzieci i dorosłych

wprowadzając zmiany umożliwiające rozliczanie świadczeń rehabilitacyjnych

dedykowanych tej grupie świadczeniobiorców oraz identyfikację tych świadczeń w systemie
informatycznym NFZ.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał

Dyrektorom Oddziałów

NFZ

wytyczne dotyczące aneksowania wszystkich umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Umowy
zostały aneksowane poprzez dodanie zakresów skojarzonych z wyodrębnionymi kwotami
odpowiadającymi wartości 5% ustalonej kwoty zobowiązania z umowy dla każdego zakresu
podstawowego. Oprócz wydzielonej w umowie wartości świadczeniodawcy po rozliczeniu
kwartału mogą wystąpić z wnioskiem do właściwego Oddziału NFZ o zapłatę za świadczenia
wykonane ponad limit na rzecz osób objętych ww. ustawą. Jednocześnie zobowiązał
Dyrektorów Oddziałów do przeprowadzenia analiz z zakresu dostępności do rehabilitacji
nadanych obszarach i w przypadku stwierdzenia tzw. „białych plam" lub niedostatecznego
dostępu do tych świadczeń ogłoszenie konkursów uzupełniających na ten rodzaj świadczeń.
Oddziały

na

bieżąco

przekazują do

dodatkowych postępowań

Centrali NFZ

konkursowych, co

informacje dotyczące

przyczynia się do

ogłaszania

poprawy dostępności

i eliminację tzw. „białych plam". Z dotychczas przekazanych przez Oddziały danych wynika,
że najwięcej białych plam jest na terenie województwa podkarpackiego, warmińskomazurskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego, w zakresie fizjoterapii
domowej i fizjoterapii ambulatoryjnej. Tam też zostały zaplanowane ogłoszenia dodatkowych
postępowań konkursowych.
Jednocześnie decyzją Prezesa NFZ na stronie internetowej Funduszu został
zamieszczony

komunikat

informujący o

uprawnieniach

i

możliwościach

korzystania

z rehabilitacji leczniczej przez osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
oraz zostały uruchomione infolinie, na których udzielane są informacje na ten temat.
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