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1. Maciej Pilecki 111 Analiza Agencji nie zakłada powstania w Polsce 
ani jednej nowej Poradni I poziomu. 
Przekształceniu mają ulec jedynie już istniejące 
instytucje. Mam wrażenie, że analiza nie 
uwzględnia najważniejszego elementu reformy 
psychiatrii dzieci i młodzieży jakim miało być 
powstanie sieci poradni psychologicznych w 
całej Polsce. 

111 Założenie, że pacjent będzie miał średnio tylko 
6 wizyt obliczone zostało w oparciu o dane 
Angielskie i model THRIVE. Niestety nigdzie w 
sieci nie znalazłem statystyk tego modelu poza 
ogólną informacją, że większość dzieci ma 
poniżej 12 spotkań. Moim zdaniem założenia te 
nie uwzględniają  naszej specyfiki braku wielu 
innych służb dostępnych w GB. 

111 Proponowany model finansowania I poziomu 
utrudni wchodzenie na rynek nowych 
podmiotów i jest raczej regresem w stosunku 
do obecnych sposobów finansowania. 
Oczywiście ważne jest tu jakie rozwiązania 
zaproponuje NFZ ale załóżmy, że otwieramy 
nową poradnie psychologiczną  i przez pierwszy 
miesiąc widzimy każdego pacjenta średnio dwa 
razy. Oznacza to stawkę za godzinę wynoszącą 
41 złotych z groszami, czyli 1/3 obecnej stawki 
za każde spotkanie. 

111 Nie wiadomo też, czy ryczałt będzie się zerował 
co roku, czy będzie minimalna ilość wizyt w 
roku by uznać, że ktoś jest nadal pod opieką. 
Bez wątpienia jednak system ten będzie 
wymuszał, w większym stopniu niż dotychczas 
odsyłanie trudniejszych pacjentów do II i III 
poziomu referencyjnego. Chodzi tu o osoby 
wymagające spotkań co tydzień przez wiele 
miesięcy. 
W mojej ocenie analiza sposobu finansowania I 
poziomu referencyjnego wymaga symulacji 
przychodów jednostki w oparciu o obecnie 
wykonania w podobnych instytucjach a nie 
model w Polsce jak dotąd nie realizowany.  

2. Barbara
Remberk

Uwaga ogólna Oszacowanie zostało przeprowadzone na 
podstawie danych finansowo księgowych 
placówek, które - jak wynika z raportu - są 
generalnie niedofinansowane. W związku z tym 
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dane finansowo księgowe nie odzwierciedlają 
kosztów prowadzenia funkcjonującego 
prawidłowo ośrodka, lecz koszty prowadzenia 
ośrodka będącego na granicy wydolności 
finansowej i skoncentrowanego na czynieniu 
oszczędności i ograniczaniu kosztów. 

Analizując obłożenie łóżek i generalnie 
wykorzystanie zasobów systemu Autorzy 
raportu w żadnym punkcie nie odnoszą sie do 
znanego faktu sezonowości zachorowań w 
psychiatrii, a co za tym idzie nadmiaru łóżek 
szpitalnych w okresie wakacji i dramatycznego 
niedoboru zasobów systemu w okresie 
jesienno-zimowym. 

Oszacowanie 
dotyczące II i III 
poziomu 
referencyjnego 

Oszacowanie nie uwzględnia kosztów badan 
dodatkowych. Monitorowanie EKG i badan 
laboratoryjnych jest obowiązkiem lekarza 
prowadzącego farmakoterapie dzieci i 
młodzieży. Wymagane badania laboratoryjne to 
najczęściej morfologia, ALAT, ASPAT, glukoza, 
kreatynina, TSH, lipidogram, Na, K. Szerszy 
zakres badan konieczny jest w przypadku 
pacjentów z zaburzeniami odżywiania. Jako 
konsultant krajowy z przykrością obserwuję, że 
obowiązek ten bywa zaniedbywany, zapewne 
miedzy innymi z powodu wysokich kosztów. 
Wykonanie podstawowych badan kosztuje co 
najmniej kilkadziesiąt złotych, czyli pochlania 
połowę przychodów z wizyty lekarskiej 
diagnostycznej i kosztuje więcej niż przychody z 
wizyty lekarskiej kontrolnej. Jeszcze droższym 
badaniem, którego wykonanie bywa konieczne, 
jest tomografia komputerowa lub rezonans 
magnetyczny głowy. 

III poziom 
referencyjny 

Oszacowanie nie zawiera kosztów prowadzenia 
Izby Przyjęć. Komorka ta w szpitalach generuje 
wysokie koszty (całodobowa obecność lekarza, 
pielęgniarki i sanitariusza, konieczność 
wykonywania badan diagnostycznych, koszty 
ewentualnych przewozów do innych szpitali). 
Dla tych ośrodków III poziomu, które 
funkcjonują w szpitalach bez Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, prowadzenie Izby 
Przyjęć jest integralnym elementem 
umożliwiającym świadczenie usług III poziomu 

Oszacowanie 
kosztów sesji 
koordynacji i 
wizyt 
środowiskowyc
h 

Oszacowanie, bazujące na danych placówek 
pracujących według dotychczasowego modelu, 
nie uwzględnia istotnych zmian, które zostały w 
prowadzone w nowym modelu: wymogu 
prowadzenia istotnej części działalności w 
miejscu pobytu pacjenta (co jest związane z 
kosztami dojazdu i większą ilością czasu 
personelu jaka należy na to poświecić) oraz 
obowiązku prowadzenia koordynacji działań 
dotyczących pacjenta. Sesja koordynacji 



wymaga poświęcenia czasu przez kilku wysoko 
wykwalifikowanych członków zespołu, zatem 
bez przewidzenia kosztów tej procedury w 
planie finansowym będzie generować kolejne 
długi świadczących powyższe usługi placówek 

Podsumowanie Zwiększenie wyceny świadczeń jest oczywiście 
krokiem w dobrą stronę, jednakże zwiększenie 
wyceny na zaproponowanym poziomie pozwoli 
jedynie na zatrzymanie na pewien czas 
postępującej dezintegracji systemu publicznej 
opieki zdrowotnej w dziedzinie psychiatrii dzieci 
i młodzieży. Aby dzieci i młodzież otrzymały 
adekwatna opiekę potrzebny jest natomiast 
ROZWÓJ systemu. To przy zaproponowanej 
wycenie nie nastąpi. 

 

 




