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1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Celem wprowadzonego zarządzenia jest motywowanie świadczeniodawców do realizacji świadczeń wysokiej
jakości, jak również zapewnienie przez nich odpowiedniej dostępności do nich.
Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych jak również dobra dostępność do nich są zasadniczymi cechami
oczekiwanymi przez pacjentów oraz płatnika i stanowią element bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.
Jednym z mechanizmów prowadzących do tego celu jest zastosowanie wskaźników korygujących przy
rozliczaniu świadczeń.
Narzędzie takie daje Prezesowi NFZ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .
Niniejszym zarządzeniem wprowadza się współczynnik korygujący do rozliczania świadczeń SOK, w zakresie
świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC). Celem tego jest dalsze motywowanie
świadczeniodawców do coraz szerszego realizowania pełnoprofilowej opieki wysokiej jakości, adekwatnie do
stanu klinicznego kobiety w ciąży, połogu oraz noworodka.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Ażeby osiągnąć zwiększenie dostępności do świadczeń realizowanych na rzecz kobiet w ciąży i połogu oraz
noworodków, realizowanych przez świadczeniodawców w sposób kompleksowy i wielodziedzinowy,
wprowadza się system motywacyjny polegający na zastosowaniu współczynnika korygującego przy
rozliczaniu świadczeń KOC. Jest to spójne z rozwiązaniem stosowanym przy rozliczaniu świadczeń związanych
z porodem i opieką nad zdrowym noworodkiem z tego porodu, w ramach realizacji umów w rodzaju: leczenie
szpitalne.
Oczekiwanym efektem tych działań powinno być stopniowe polepszanie się dostępności dla kobiet
ciężarnych, do pełnoprofilowej opieki wysokiej jakości, mierzone liczbą pacjentek objętych KOC.

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podmioty lecznicze

Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
13
podmiotów Umowy o udzielanie świadczeń Podmioty
realizujące
leczniczych
wraz w rodzaju SOK w zakresie: KOC świadczenia
KOC
oraz
z współrealizatorami
ubezpieczeni
spełniający
kryteria
objęcia
świadczeniem KOC

4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

5. Skutki finansowe
Szacowany skutek finansowy wynosi 6500 tys. zł
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz.1146 i 1628)

7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja dokonana będzie w ramach ewaluacji Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC)

