
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Majera 

na 72. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 lutego 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny 

Podmioty lecznicze podejmujące leczenie uzależnień w naszym kraju zwracają uwagę na istotne dyspro-

porcje w stawkach wyceny za punkt, jakie oferują im poszczególne oddziały Narodowego Funduszu Zdro-

wia. 

Jak zostałem poinformowany, w 2015 r. ówczesny rząd zlecił (na podstawie zapisów ustawy o świadcze-

niach opieki zdrowotnej, DzU z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) Agencji Oceny Technologii Medycznych 

i Taryfikacji dokonanie wyceny świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 24 

czerwca 2015 r. ogłoszono postępowanie związane z wyceną (całą sprawę prowadziła Agencja Oceny Tech-

nologii Medycznych i Taryfikacji), postępowanie prowadzone we współpracy z wybranymi podmiotami oraz 

wybranymi ekspertami. Proces prowadzony był na zasadach opracowanych przez agencję, na podstawie ich 

wymagań i wytycznych, opierano się przede wszystkim na historycznych danych ekonomicznych. 

W dniu 30 września 2015 r. agencja ogłosiła obwieszczenie dotyczące wyceny świadczeń z zakresu lecze-

nia uzależnień, które spowodowało obniżenie wyceny świadczeń w stacjonarnym leczeniu uzależnień (terapii 

i detoksów średnio o ok. 20% we wszystkich zakresach, od psychoaktywnych po alkohol). W wyniku inter-

wencji podjętej przez środowisko dyrektorów podmiotów leczenia uzależnień oraz PARPA i KBPN zweryfi-

kowano zaproponowane stawki. Efektem tych działań było ogłoszenie w dniu 29 czerwca 2016 r. poprawio-

nego obwieszczenia, w którym utrzymano wyceny świadczeń w zakresie stacjonarnego leczenia uzależnień 

na poziomie sprzed wyceny, tj. września 2015 r. Skutkowało to tym, iż wycena w stacjonarnym leczeniu 

uzależnień nie wzrosła. Jednocześnie porównywalna dziedzina – psychiatria otrzymała znacznie podwyższo-

ną wycenę świadczeń, jak zostałem poinformowany, dotyczyło to dziennych oddziałów psychiatrycznych 

oraz psychiatrycznych świadczeń ambulatoryjnych. 

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź, czy informacje, jakie do mnie docierają 

w powyższym zakresie, są prawdziwe i czy rzeczywiście występuje znaczna rozbieżność w stawkach za 

punkt w tych bliskich sobie dziedzinach medycznych oraz czy występują różnice w wycenie w poszczegól-

nych województwach. 
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