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Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Wielce Szanowny Panie Ministrze
Mając na uwadze sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o pilną nowelizację
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1295),
w zakresie, w jakim zostało ono zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16
marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia i uzależnień (Dz. U. poz. 456) i zapewnienie
pacjentom oddziałów dziennych dostępu do terapii.
W wyniku wspomnianej nowelizacji dodany został § 3a w brzmieniu, który ustala, że
tylko świadczenia ambulatoryjne mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów
teleinformatycznych, przy jednoczesnym założeniu dostępności personelu wymaganego do
ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń.
W komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. dotyczącym
realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego w związku z wykorzystaniem
systemów teleinformatycznych, zarekomendowano zaś przerwę w udzielaniu świadczeń
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grupowych w oddziałach dziennych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń
dedykowanych dzieciom i młodzieży. W efekcie pozbawiono pacjentów oddziałów
dziennych możliwości uczestniczenia i kontynuowania terapii, co jest wyjątkowo dotkliwe
w przypadku dzieci i młodzieży.
Rozumiem, że oddziały dzienne w czasie epidemii powinny zostać puste, ale ich
pacjenci nie mogą być pozbawieni opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej,
szczególnie w tak trudnym okresie, z jakim mamy obecnie do czynienia.
Dodatkowo pod rozwagę poddaję zapis, który zobowiązuje świadczeniodawców do
realizacji świadczeń w miejscu ich udzielania. W sytuacji słusznego wprowadzania
ograniczeń i zastosowania coraz ostrzejszych przepisów dotyczących przemieszczania się,
zapis ten wydaje się nieuzasadniony, tym bardziej, że można wykonywać terapię w formie
teleinformatycznej z miejsca zamieszkania, co bez wątpienia poprawi ochronę zdrowia
pracowników zatrudnionych w oddziałach dziennych.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Ministra o pilną nowelizację
rozporządzenia oraz zapewnienie finansowania porad teleinformatycznych w oddziałach
dziennych.
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