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W nawiązaniu do pisma z dnia 6 maja 2013 r., znak: L.dz. LIL-S-0011-176I]2O1,3 przy

którym przesłano Apel nr 1 XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie z dnia 20

kwietnia 2073 r. o zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie

Świaciczeń opieki zcirowotnej oraz Stanowisko XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Lublinie z dnia2O kwietnia}}I2 r. w sprawie zmian w ochronie zdtowia,uprzejmie proszę

o przyjęcie poniższych odpowiedzi.

1. APel nr 1 XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2013r.
o zmianę rozporządzeniaw sprawie ogólnych warunków

W odPowiędzi na powyżej wskazany Apel nr 1 XXXII Okręgoweg o Zjazdu Lekarzy
w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2013 r. uprzejmie informuj e, iż uwzględniając postulaty

Środowiska lekarskiego, wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. IJ. z 2008 r.

Nr l64, Poz. 1027 , z PÓŹn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o świadczeniach". Jednym z głównych
celów dokonanYch zmian było zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności
za Potwierdzenie Prawa do Świadczeń opieki zdrowotnej i przeniesienie na NFZ ryzyka

Poniesienia kosźów Świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej
do Świadczeń. WProwadzone w 50 ust. 15 ustawy o świadczeniach rozwiązania gwarantują

Świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia pacjentowi, którego prawo zostało

Potwierdzone (elektronicznie, poprzęz okazanie dokumentu czy przez złożenięoświadczenia),
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iż NFZ nie odmówi rozliczenia takiego świadczenia z powodu braku prawa pacjenta

do świadczeń.

W APelu wyrażono obawę, iż w przypadku ,,niemożrości złożenia oświadczenia ptzez

Pacjenta z powodu jego stanu zdrowia,[.."] wygaśnięcia ubezpieczel\la w trakcie

hospitalizacji a zwłaszcza błędnego wskazania w systemie eWUŚ braku ubezpieczenia''

Świadczeniodawcy może zostac wstrzymana płatność nalężma za wykonane świadczenia.

Dlatego przede wszystkim w tym miejscu należy podkreślić, iż ustawa o świadczeniach

dotyczy wyłącznie przypadków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze

Środków publicznych osobom, które mają do nich prawo, stąd istotne jest ustalenie czy
świadczenie zostało udzielone osobie je posiadającej.

Odnosząc się do poszczególnych, wskazanych sytuacji, uprzejmie zwracamuwagę:

1 . jeżeli pacj ent nie był w stanie złożyó oświadczenia (dopuszczalne j est to tylko w przypadku

stanów nagłych lub stanu zdrowia uniemożliwiającego złożęnie oświadczenia) i nie

Potwierdzi prawa do Świadczeń opieki zdrowotnej w terminach wskazanych w art. 50 ust. 11

ustawY o Świadczeniach, poniesie on koszty udzielonego mu świadczenia, gdyż Narodowy
Fundusz Zdrowia moze finansować jedynie świadczenia udzielone osobom, które mają
udokumentowane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych zę środków

PublicznYch. W tym przypadku nie można mówić o ,,wstrzymaniu płatno ści" ptzezNarodowy
Fundusz Zdrowia, gdyż to świadczenie traktowane jest w takim przypadku jako świadczenie
udzielone osobie nieuprawnionej, a świadczeniodawca otrzyma należne wynagrodzenie od

Pacjenta. Zgodnie z art. 50 ust. ],2 ustawy o świadczeniach, jeżeli pacjent potwierdzi prawo
do Świadczeń w terminie pózniejszym (nie dŁtższym jednak niz rok od udzielenia
Świadczenia) jego status zmienia się na ,,uprawniony". W tym przypadku Narodowy Fundusz
Zdrowia rczliczy Świadczeniodawcy to świadczenie, a pacjent może się ubiegaó o zwrot
poniesionych kosztów.

NależY Podkreślić, iż świadczeniodawca będzie zobowięany do samodzielnego odzyskania
kosztów tYlko w Przypadku, gdy dana osoba w dniu udzielenia świadczeni a nie otrzymała

Potwierdzenia na Podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, nie
okazŃa dokumentu ani zę względu na stan zdrowia ani nie złożyła oświadczenia oraz wę
wskazanYch terminach po udzieleniu świadczenianie przedstawiładokumentu lub nie złożyła
o świadczenia. Takie przy padki występuj ą j e dnak incyd entalnie ;



2. w przypadku wygaśnięcia prawa do świadczeń w okresie hospitalizacji,koszty udzielonego

Pacjentowi świadczenia poniesie Narodowy Fundusz Zdrowia (który rozliczy świadczenie za

ten okres, w którym pacjent był ubezpieczony) oraz pacjent, który utracił prawo do

świadczeń.

3. w przypadku negatywnej odpowiedzi dotyczącej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

generowanęgo przęz system elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

(eWUŚ), mogą wystąpić dwie sytuacje:

a) pacjent, przekonany o posiadanym prawie do świadczeń, potwierdzito prawo albo

okazując dokument papierowy potwierdzający prawo albo złoĘ oświadczenie. Zgodnie

z art. 50 ust. 15 ustawy o świadczeniach, NFZ nie może odmówić świadczeniodawcy

sfinansowania świadczenia opieki zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń opieki

zdrowotnej osoby, która uzyskała to świadczenie, jeżeli świadczeniobiorca w terminie

przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lń złożył
oŚwiadczenie, o ile świadczenie to zostało zręalizowane zgodnie z warunkami umowy

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze śwtadczeniodawcą,

b) pacjent przyzna, iż nie posiada prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W tym

Przypadku pacjent jest traktowany jako osoba nieposiadaj ąca prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a żaden publiczny płatnik nie jest

zobowiryany do ponoszenia kosztów udzielonego mu świadczenia. Stąd także w tym
przypadku nie dojdzie do sy,tuacji ,,nienależnego wstrzymania płatności".

Podsumowuj 4c, w żadnym ze wskazanych w Apelu przypadku nię zachodzi sytuacja

,,nienależnego wstrzymania płatności" .

2. Stanowisko XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie z dnia 20 trwietnia
2012 r., w sprawie zmian w ochronie zdrowia.

W odPowiedzi na powyższe Stanowisko XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie,
uPrzejmie informuję, iż w celu wprowadzenia oczekiwanych zmian w systemie ochrony
zdrowia mających na celu zwiększenie efektywności jego funkcjonowania, w szczególności w
zakresie PoPrawy dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz polepszenia sy.tuacji finansowej

Świadczeniodawców, prowadzone są obecnie analizy i konsultacj e dotyczące możliwości
wProwadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Podkreślić jednakże w tym miejscu
naleŻY, iŻ sYstem prlłvatnych ubezpieczeń zdrowotnych stanowiłby jedynie uzupełnienie



systemu publicznego, a nie jego zastąpienie. Takie uzupełnienie wydaje się niezbędne choćby

z punktu widzenia ponoszonych już obecnie ptzęz polskich obywateli wydatków na prywatne

leczenię - ok. 30 mld zł - kwota ta uwzględnia równieżtzw. ,,szatą sferę" szacowaną nawet

na 2 mld. zł. Tymczasem, zgodnie z powszechnymi opiniami ekspertów (m.in. WHO) tak

duży poziom wydatków bezpośrednich (,,out of pocket") - przy jednoczesnym bardzo małym

udziale produktów ubezpieczeniowych nie jest korzystny z punktu widzenia zabezpieczenia

zdrowia ogółu populacji. Albowiem system wydatków bezpośrednich naraża pacjenta na

konieczność jednorazowego wydatkowania dużej sumy pienięznej (kwoty leczęnia

szpitalnego mogą sięga od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych), a w przypadku

produktów ubezpieczeniowych taka ochrona lbezpieczeniowa zapewniana jest przez

regularne miesięczne składki w wysokości kilkudziesięciu lub kilkusetzłoĘch. Dodać należy,

iż prywatne ubezpieczenia zdrowotne są standardowym uzupełnieniem systemu

powszechnego we wszystkich krajach UE.

Dodatkowo wskazać należy, iż zńożeniem regulacji będzie opisanie podstawowych

standardów ubezpieczeniowych produktów zdrowotnych w celu ochrony interesu pacjenta.

Należy również zauwaĘó, żę dodatkowe lbezpieczenia zdrowotnych są produktami

oferowanymi tl,r sptzedaży rynkowej bez żadnej standaryzacji m.in. co do zakresu ochrony

interesu i praw pacjenta.

W zwięku z powyższym uptzejmie informujemy, iż obecnie omawiane są strategiczne

kierunki prac, których punktem wyjścia jest, jak wskazano powyżej, konieczność

zagwarantowania z jednej strony dostępności produktów ubezpieczeniowych dla szerokiej

grupy pacjentów, odcięając w ten sposób sektor publiczny, a z drugiej zagwarantowanie

należytego przesttzegania praw pacjentów korzystających z usług zdrowotnych

finansowanych przez NFZ. Ustalenia w tym zakresie będą podstawą do dalszych prac nad

szczegółowymi rozwiązaniami we wskazanym zakresie.
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