Sprostowanie w związku z artykułem
pt. „Szpital tymczasowy w Katowicach gotowy na 500 pacjentów.
Dotąd przyjęto... 27” zamieszczonym 14.12.2020 r. na portalu Onet.pl

W związku z artykułem pt. „Szpital tymczasowy w Katowicach gotowy na 500 pacjentów. Dotąd przyjęto... 27”
zamieszczonym 14.12.2020 r. na portalu Onet.pl, oraz przekazaną w artykule informacją: „Do szpitala
tymczasowego w Katowicach przyjęto do tej pory 27 pacjentów z COVID-19. Placówkę tworzono z myślą o
zabezpieczeniu 500 chorych. Tymczasem NFZ płaci za dobową dostępność każdego łóżka.”, Śląski OW NFZ
wyjaśnia:

Szpitale tymczasowe, na podstawie taryf ustalonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji, otrzymują środki za gotowość do przyjęcia pacjentów z COVID-19 oraz za ich leczenie.
Aby otrzymać opłatę za gotowość na dodatkowe wolne łóżka, szpitale tymczasowe muszą najpierw osiągnąć
odpowiedni poziom obłożenia już istniejącej bazy. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja „zarządzenia
covidowego”, którą Filip Nowak, p.o. prezes NFZ, podpisał 1 grudnia.

Modułowe powiększanie szpitali tymczasowych
W momencie uruchomienia I etapu działalności szpitali tymczasowych każdy z nich dysponuje
określoną – początkową – liczbą łóżek i personelem medycznym, który zajmuje się pacjentami z
COVID-19. Szpital otrzymuje wówczas środki za gotowość do leczenia pacjentów z COVID-19, tylko za
łóżka i personel z I etapu.
Decyzja o finansowaniu przez NFZ kolejnych łóżek w szpitalu tymczasowym jest uzależniona od liczby
zajętych łóżek.

Na start 56 łóżek
Według zarządzenia, w I - startowym etapie działalności, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje
maksymalnie dwa 28. łóżkowe moduły (łącznie do 56 łóżek) w szpitalu tymczasowym. Dołączenie
nowego modułu w następnym etapie i tym samym naliczenie opłaty za gotowość kolejnych 28 łóżek, jest
możliwe gdy 49 łóżek z już posiadanej bazy zostanie zajętych.
W przypadku tzw. łóżek respiratorowych dla pacjentów z COVID-19 I etap liczy do 10 łóżek. Szpital
tymczasowy będzie mógł uruchomić dodatkowe łóżka dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej,
dopiero gdy 70% posiadanej bazy łóżek respiratorowych będzie zajęta.
Szpitale tymczasowe, w odróżnieniu od szpitali czterech poziomów zabezpieczenia covidowego, NIE
OTRZYMUJĄ jednocześnie środków z opłaty za gotowość i opłaty za leczenie pacjentów z COVID-19.
Podsumowując – Śląski Oddział Wojewódzki NFZ nie płaci za „dobową dostępność każdego łóżka”,
czyli za wszystkie 500 łóżek szpitala tymczasowego zlokalizowanego w MCK w Katowicach, a jedynie
za I etap działalności tj. 56 łóżek i 10 stanowisk respiratorowych dla pacjentów z COVID-19.

