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dot. zasad rozpatrywania wniosków o finansowanie przedłużonej hospitalizacji na

dotychczasowym poziomie w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w

roku 2009.

Zgodnie  z  zapisami  §  26  zarządzenia  nr  83/2008/DSOZ  Prezesa  Narodowego  Funduszu
Zdrowia  z  dnia  14-10-2008r.  w  sprawie  określenia  warunków  zawierania  i  realizacji  umów  w
rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w całodobowych oddziałach
psychiatrycznych, oddziałach/ośrodkach leczenia uzależnień, oddziałach/ ośrodkach dziennych, w
przypadku przekroczenia leczenia wskazanego w załączniku nr 1 do zarządzenia, finansowanie
świadczenia w części przekroczonej zmniejsza się do poziomu 70% wartości jednostki
rozliczeniowej.

Czas  pobytu  pacjenta  określony  w  zał.  nr  1  podlegał konsultacjom  z  Konsultantami
Krajowymi oraz zainteresowanymi podmiotami, jednocześnie czas zakończenia terapii zależy od
decyzji lekarza prowadzącego i może zostać przedłużony w szczególnie uzasadnionych
przypadkach podyktowanych względami medycznymi. Przekroczenie ustalonego czasu leczenia
skutkuje zmniejszeniem finansowania do poziomu 70%. W przetoczonym § 26 ust. 2 zarządzenia,
dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu może wyrazić zgodę na finansowanie
przedłużonej hospitalizacji na dotychczasowym poziomie, po złożeniu przez świadczeniodawcę
umotywowanego wniosku w tej kwestii.

Możliwe  do  zaakceptowania  sytuacje  odstąpienia  od  zmniejszenia  do  poziomu  70%
finansowania świadczeń, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, podyktowanych względami
zdrowotnymi  przedstawione  dla  NFZ  przez  Konsultantów  Krajowych  z  dziedziny:  psychiatrii  oraz
psychiatrii dzieci i młodzieży dotyczą stanów chorobowych ICD 10 takich jak;

F05
F06.0-3
F1x.3-5
F20,  F23,  F25,  F29  nasilenie  się objawów  w  przebiegu  zaburzeń psychotycznych  w  postaci

agresji i ciężkiej depresji,
F31.2 ponowne nasilenie objawów manii z objawami psychotycznymi,
F31.4, F31.5, F31.6, F32.2, F32.3 ponowne nasilenie objawów depresji, zwłaszcza z myślami

samobójczymi po wypisaniu próby samobójczej,
F43,
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F50 w przypadku znacznego ograniczenia spożywania pokarmów, stwarzającego zagrożenie
dla zdrowia i życia,

F92.0, F92.8, F92.9
oraz stany zagrożenia życia występujące w zaburzeniach niepsychotycznych.
Podejmując  decyzję w  przedmiotowej  sprawie  Dyrektor  Funduszu  będzie  brał pod  uwagę

także  posiadane  środki  finansowe,  przeznaczone  w  planie  finansowym  na  przedmiotowy  rodzaj
świadczeń.

Wobec  powyższego  Opolski  Oddział NFZ  w  celu  ujednolicenia  zasad  wnioskowania  w
merytorycznej sprawie przekazuje w załączeniu wzór wniosku.

Jednocześnie informuję, iż czytelnie wypełniony wniosek należy składać indywidualnie dla
każdego pacjenta, nie wcześniej niż w momencie przekroczenia granicznej dany limitu czasu
pobytu. Nieprawidłowo wypełnione wnioski zostaną zwrócone świadczeniodawcy.

Wzór wniosku jest do pobrania ze strony internetowej tut. Oddziału NFZ tj. www.nfz-opole.pl.
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