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W odpowiedzi na pismo z dnia 9 listopada 2020 r., znak: V.7016.106.2020.JK dotyczące
sytuacji przychodni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Wolskim opisanej
w artykule Michała Janczura zamieszczonego w dniu 6 listopada 2020 r. na portalu TOK FM
zatytułowanego „Przychodnia psychiatryczna dla dzieci mogłaby przyjmować pacjentów. Musi
czekać na ruch urzędników”, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje,
że w związku z wybrzmiałą w piśmie potrzebą ogłoszenia postępowania konkursowego,
Centrala Funduszu zwróciła się do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.
Z udzielonej odpowiedzi wynika fakt stałego zainteresowania Oddziału w kwestii dostępu do
przedmiotowych świadczeń, a nowa poradnia psychiatryczna dla dzieci i młodzieży, która
powstała na początku roku w Szpitalu Wolskim zaplanowana jest do realizacji świadczeń na
II poziomie referencyjnym opieki psychiatrycznej dziecięcej. Wobec zmiany rozporządzenia
koszykowego dotyczącego warunków szczegółowych, jakie obowiązani są spełniać
realizatorzy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży,
postępowania będą ogłoszone niezwłocznie po nowelizacji pozostałych aktów prawnych
niezbędnych do przeprowadzenia konkursów, w szczególności rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert.
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Jednocześnie Oddział poinformował, że przedmiotowy zakres świadczeń na terenie dzielnicy
Warszawa-Wola aktualnie realizowany jest przez dwóch świadczeniodawców, w ramach umów
obowiązujących do 30 czerwca 2023 r.:


SPZZOZ Warszawa Wola-Śródmieście przy ul. Szlenkierów 10,



Instytut Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka 17a.

Na terenie dzielnicy Warszawa-Wola dostępne są również:


świadczenia środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci
i młodzieży – I poziom referencyjny, realizowane w ramach umów zawartych z:
SPZZOZ Warszawa Wola-Śródmieście przy ul. Szlenkierów 10 oraz Centrum
Medycznym Damiana przy ul. Nowolipie 18,



świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, realizowane
przez Szpital Wolski przy ul. Kasprzaka 17.

Z poważaniem,
Bernard Waśko
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