
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 18 czerwca  2008 r.

Nr posiedzenia: 26

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia na temat wprowadzenia z dniem
1 lipca br. nowego systemu rozliczania świadczeń, w oparciu o JGP
(jednorodną grupę pacjentów).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie – członkowie komisji,

− zaproszeni goście m.in:

− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu Adam Fronczak,

− Narodowy Fundusz Zdrowia:

− prezes Jacek Paszkiewicz,

− naczelnik wydziału lecznictwa stacjonarnego Jerzy Chajdas,

− Federacja Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:

− przewodnicząca Urszula Michalska,

− wiceprzewodniczący Zdzisław Bujas,

− Sekretariat Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”:

− ekspert Jerzy Walecki,

− ekspert Krzysztof Filip.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Paszkiewicz omówił zasady funkcjonowania systemu
świadczeń zdrowotnych opartego na jednorodnych grupach pacjentów. Podkreślił, że jest to obecnie
najpoważniejsza zmiana, jaka czeka szpitale. Zostanie bowiem wprowadzony nowy system
rozliczania przez NFZ kosztów leczenia szpitalnego. Przestanie istnieć katalog świadczeń
medycznych, czyli spis kilku tysięcy procedur (badań, porad, operacji). Od 1 lipca br. zastąpią go
472 jednorodne grupy pacjentów (JGP), z jednolitymi kosztami i diagnostyką. Chory będzie
kwalifikowany do jednej z nich na podstawie rozpoznania, wieku, płci oraz wszystkich wykonanych
procedur medycznych. Po wpisaniu danych specjalny program informatyczny przyporządkuje go do
konkretnej grupy, a szpital dostanie pieniądze ryczałtem. Odrębnie będzie można rozliczyć bardzo
kosztowne leczenie urazów wielonarządowych oraz m.in. intensywną terapię. System ten stosowany
jest w wielu krajach, opiera się na założeniu, że koszt leczenia chorego zależy nie tylko od metody
leczenia, ale od wieku pacjenta i innych jego chorób.
Prezes J. Paszkiewicz ponadto poinformował, że w związku z posiadaną nadwyżką 2,7 mld złotych
przewiduje korektę umów ze szpitalami w drugim półroczu br. Dodatkowe środki w pierwszej
kolejności zostaną przekazane szpitalom, które będą prawidłowo rozliczały się w nowym systemie.
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Jak wynika z przeprowadzonego programu pilotażowego, około 30% szpitali miało z tym problemy.
J. Paszkiewicz zapewnił jednocześnie, że do końca bieżącego roku NFZ zorganizuje specjalne
szkolenia dotyczące wprowadzania do szpitali systemu JGP, oraz poinformował, że zaplanowano
wejście w życie nowego systemu po trzymiesięcznym okresie przejściowym.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak stwierdził, że resort nie spodziewa się
żadnych problemów z wdrażaniem nowego systemu rozliczeń.
Senatorowie oraz zaproszeni goście nie kwestionowali idei jednorodnych grup pacjentów
i jednomyślnie podkreślali, że jest to krok we właściwym kierunku.

Konkluzja: Komisja oceni funkcjonowanie systemu jednorodnych grup pacjentów na specjalnie zwołanym w tej
sprawie posiedzeniu we wrześniu br.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

sporządziła Beata Krupe


