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Dotyczy: wyceny świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 listopada 2020 roku dotyczące prac związanych z wyceną 

świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, proszę o przyjęcie poniższych informacji. 

Minister Zdrowia zlecił Agencji podjęcie prac mających na celu ustalenie: taryf świadczeń 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach stacjonarnych 

z ograniczeniem do pacjentów pediatrycznych (pisma z dnia 26.09.2016 r oraz z dnia 

12.07.2017r.), a także taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej 

udzielanych pacjentom dorosłym (pismo z dnia13.10.2016 r.).  

Przeprowadzone przez Wydział Taryfikacji AOTMiT analizy danych sprawozdawczych 

Narodowego Funduszu Zdrowia, analizy danych kosztowych podmiotów udzielających 

świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz konsultacje z ekspertami klinicznymi 

wskazały na konieczność wyodrębnienia nowych zakresów świadczeń (tj. rehabilitacja 

lecznicza dzieci) oraz przebudowania funkcjonujących produktów rozliczeniowych w zakresie 

sprawozdawanych kodów ICD-9 oraz ICD-10. Stwierdzono również, że niezbędne jest 

dokonanie zmian służących poprawie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych oraz 

właściwej alokacji środków pomiędzy obszarami rehabilitacji ambulatoryjnej, dziennej i 

stacjonarnej.  

W dniu 22 grudnia 2017 roku wstępny materiał analityczny dotyczący rehabilitacji leczniczej 

został przedstawiony na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji. W wyniku dyskusji Rada zaleciła 
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wstrzymanie dalszych prac taryfikacyjnych do czasu ukończenia prac w zakresie weryfikacji 

koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, na co uzyskano zgodę Ministra 

Zdrowia. 

Jednocześnie realizowane było zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2016 r. 

uzupełnione zleceniem z dnia 8 maja 2018 r., dotyczące weryfikacji koszyka świadczeń 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. W ramach prac analitycznych wypracowana 

została koncepcja zmian organizacyjnych oraz zmiana technologii medycznych w omawianym 

zakresie. Wszystkie propozycje Agencji związane z ww. zleceniem, uzyskały pozytywną opinię 

lub stanowisko Rady Przejrzystości oraz rekomendację Prezesa AOTMiT. Dodatkowo Rada 

Przejrzystości wskazała na potrzebę przeprowadzenia pilotażu, który umożliwiłby ocenę 

następstw zaproponowanych zmian, zwłaszcza skutków organizacyjnych, kosztów oraz 

niezbędnych zasobów ludzkich. Szczegółowe wyniki prac zrealizowanych na podstawie ww. 

zleceń są zawarte w dokumentach dostępnych w wersji elektronicznej na stronie Agencji. 

Prace nad rehabilitacją leczniczą w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej zostały 

zakończone zleceniem Ministra Zdrowia z dnia 16.01.2020 r. dotyczącym ujednolicenia opisu 

świadczeń rehabilitacji leczniczej, które zostało zrealizowane 30 stycznia 2020 r.  

W związku z powyższym pragnę zapewnić Pana Prezesa, że prace nad wyceną przedmiotowych 

świadczeń zostaną wznowione niezwłocznie po podjęciu przez Ministra Zdrowia decyzji 

w sprawie reorganizacji koszyka świadczeń gwarantowanych oraz przekazania stosownego 

zlecenia do AOTMiT. 

 

 

 

Z poważaniem 

dr n. med. Roman Topór-Mądry 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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