Wyższe stawki w pilotażu leczenia dzieci uzależnionych od technologii cyfrowych
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Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w
sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży
problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.
Zmiana polega na zwiększeniu cen jednostkowych jednostki rozliczeniowej porady, wizyty albo sesji dla
poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej, określonych w § 10 rozporządzenia. Zmiana stawek cen
jednostkowych zaproponowanych w § 1 projektu rozporządzenia jest podyktowana wejściem w życie
ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Zaproponowany wzrost cen jednostkowych ustalono na podstawie informacji zawartych w obwieszczeniu
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie
rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji w sprawie zmiany sposoby lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, gdzie w
ramach grupy świadczeń pn.: „programy pilotażowe” dla jednostki rozliczeniowej „punkt” została
określona wartość 6. decyla na poziomie 1,02 zł oraz kwota wzrostu wartości punktu po 6 decylu na
poziomie 0,18 zł, co daje nową wartość punktu w wysokości 1,20 zł.
Proponowane stawki przedstawiają się następująco:
porada lekarska diagnostyczna – 216,00 zł
porada lekarska terapeutyczna – 216,00 zł
porada lekarska – 108,00 zł
porada psychologiczna diagnostyczna – 156,00 zł
porada psychologiczna – 156,00 zł
sesja psychoterapii indywidualnej – 156,00 zł
sesja psychoterapii rodzinnej – 403,00 zł
sesja psychoterapii grupowej (co najmniej 4 osoby, jednak nie więcej niż 12 osób) – 403,00 zł
sesja psychoedukacji (co najmniej 9 osób, jednak nie więcej niż 25 osób) – 156,00 zł
Z całością projektu można zapoznać się tutaj.
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