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Warszawa, dnia 8 kwietnia 2020 r.

Pan
Przemysław Kazimirski
Dyrektor Zespołu
„Krajowy Mechanizm Prewencji”
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Przemyslaw.kazimirski@brpo.gov.pl

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo znak KMP.071.4.2020.PK zawierające zapytania dotyczące pomocy
i wsparcia udzielanego podmiotom w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego,
Mazowieckiego Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych
informacji.
Na wstępie należy zaznaczyć, że spośród wskazanych w Pana piśmie zakładów
opiekuńczych, tylko jeden związany jest umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
z Mazowieckim OW NFZ - jest to Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Goździe
Starym. Świadczeniodawca ten w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego ma zarejestrowanych 100 miejsc
dla pacjentów, natomiast umowa z NFZ zawarta została na 43 miejsca. Oznacza to, że ponad
50 pensjonariuszy może przebywać w tym zakładzie opiekuńczym na podstawie umów
cywilno-prawnych na zasadach komercyjnych.
Do MOW NFZ w dniu 3 kwietnia dotarła informacja o pozytywnych wynikach testów na
COVID-19 u około 1/3 pacjentów oraz 8 pracowników przebywających w zakładzie
w Starym Goździe. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela podmiotu leczniczego
wynika, że o fakcie tym zostały natychmiast poinformowane stosowne instytucje, w tym
PSSE w Białobrzegach, Ministerstwo Zdrowia, Wojewoda Mazowiecki, Starosta Powiatu
Białobrzeskiego. MOW NFZ dodatkowo poinformował o tym fakcie Wydział Zdrowia
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Odnośnie możliwości wsparcia zakładu w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, ale
również innych podmiotów leczniczych, w których zidentyfikowano obecność COVID-19,
uprzejmie informuję, że MOW NFZ podejmuje działania w ramach kompetencji określonych
w przepisach prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i zabezpieczenia potrzeb
zdrowotnych pacjentów.
Na stronach Oddziału systematyczne umieszczane są bieżące komunikaty dla
świadczeniodawców zawierające wytyczne dotyczące udzielania świadczeń w sytuacji
zagrożenia epidemicznego. Sukcesywnie do podmiotów leczniczych przesyłane są za
pośrednictwem System Zarządzania Obiegiem Informacji (tzw. SZOI) informacje oraz
stanowiska organów i instytucji właściwych rzeczowo do podejmowania decyzji odnośnie

sposobów postępowania w celu zminimalizowania zakażeń koronawirusem, jakimi są
Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny oraz Wojewoda Mazowiecki.
Należy również podkreślić, że w marcu i kwietniu br. wydane zostały przepisy rozporządzeń
i zarządzeń umożliwiające przyspieszone sposoby rozliczeń zawartych umów, mające na celu
utrzymanie płynności finansowej placówek. Zmiany te zostały wdrożone w życie.
Na zakończenie pragnę zapewnić Pana Dyrektora, że Mazowiecki OW NFZ pozostając
w kontakcie ze świadczeniodawcami oraz działając w ramach obowiązujących przepisów
prawa, dokłada wszelkich starań mających na celu możliwie jak największe wsparcie
placówek udzielających świadczeń w tak trudnym czasie, jak również zabezpieczenie
bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego.

