W tabeli poniżej przedstawiono pytania zgłoszone w ramach naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie
opieki nad matką i dzieckiem oraz odpowiadające im wyjaśnienia.
Kategoria

Pytanie

Stanowisko IZ RPO WO

Stawki jednostkowe
dla poszczególnych
świadczeń/usług
zdrowotnych

Czy do wykonania usługi instruktażu rehabilitacji dzieci można
zaangażować lekarza pediatrę i rozliczać wg kosztów
rzeczywistych? W wykazie stawek jednostkowych, stanowiących
zał. do programu, wykazano lekarza pediatrę, w zakresie usług
poradnictwa multidyscyplinarnego w żywieniu. Lekarz pediatra
jako zlecający instruktaż rehabilitacji musi również otrzymywać
informację zwrotną i wykonywać tzw. porady kontrolne

Na stronie 49 Programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem w
ramach programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku
„Opolskie dla Rodziny”, w rozdziale Mobilny instruktaż rehabilitacji w
warunkach domowych, wskazano, że w skład zespołu specjalistów,
posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym
rozwoju psychoruchowym wchodzić powinni lekarze o następujących
specjalizacjach: lekarze, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi,
rehabilitanci ( w zależności od potrzeb). W ramach zespołu realizowane
będzie m.in. ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie
wczesnego wspomagania rodziny i dziecka, opracowanie i realizacja
indywidualnego programu terapii, koordynowanie działań specjalistów
prowadzących zajęcia, analizowanie skuteczności udzielanej pomocy i
ocenianie postępów dziecka.
Podsumowując, jeżeli w Programie poprawy opieki nad matką i
dzieckiem w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020
roku „Opolskie dla Rodziny” wskazane jest, że badanie może być
wykonane przez określonych specjalistów, którzy nie są wskazani w
stawkach jednostkowych badań, pediatrzy mogą wykonywać te
badania, jednak nie według stawek jednostkowych, a zgodnie z
rzeczywiście poniesionymi kosztami.

Stawki jednostkowe
dla poszczególnych
świadczeń/usług
zdrowotnych

Czy do wykonania usługi poradnictwa multidyscyplinarnego w
żywieniu (zespół ds. żywienia) można zaangażować
dietetyka/psychologa i rozliczać wg kosztów rzeczywistych? W
wykazie stawek jednostkowych, stanowiących zał. do programu,
w części dot. poradnictwa multidyscyplinarnego brak jest
dietetyka/psychologa, czy też dietetyka/psychologa, wykazanego
w wykazie stawek jednostkowych, stanowiących zał. do

Na stronie 47 Programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem w
ramach programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku
„Opolskie dla Rodziny”, w rozdziale Wsparcie z zakresu żywienia
niemowląt i małych dzieci poprzez poradnictwo multidyscyplinarnego
zespołu ds. żywienia dzieci, wskazano, że w skład tego zespołu
wchodzić powinni lekarze o następujących specjalizacjach: dietetyk,
psycholog, neurologopeda, lekarz pediatra i gastrolog. Dopuszcza się

programu, w części dot. poradnictwa specjalistycznego dla
rodziców, można zaangażować do modułu 1. w zakresie
poradnictwa specjalistycznego dla rodziców oraz do modułu 2 w
zakresie poradnictwa multidyscyplinarnego ds. żywienia i
rozliczać wg podanej ceny jednostkowej?

Stawki jednostkowe
dla poszczególnych
świadczeń/usług
zdrowotnych

Szpital będzie realizował, w ramach programu m.in. wsparcie:
poradni laktacyjnej i mobilnej szkoły rodzenia. Świadczenia te nie
są ujęte w wykazie stawek jednostkowych, stanowiących zał. do
programu. Będą rozliczane na podstawie zwrotu rzeczywiście
ponoszonych kosztów. Czy w takim wypadku obowiązują
maksymalne stawki za poradę specjalisty np. 150 zł, czy też
Beneficjent może sam ustalać stawki ?

więc możliwość realizacji usługi przez wskazanych w Programie innych
ekspertów niż wskazanych w wykazie stawek jednostkowych (np.
dietetyk, psycholog), jednak metodą rozliczeń nie może być stawka
jednostkowa, a koszt rzeczywiście poniesiony.
Koszty powinny być rozliczane zgodnie z Metodologią. Usługa dietetyka
i psychologa znajduje się w Metodologii na stronie 11 oraz 13. Jeśli
zakres usługi dietetyka lub psychologa będzie różny od tego, który jest
opisany w Metodologii, należy rozliczyć koszty rzeczywiście poniesione,
biorąc jednocześnie pod uwagę to, że środki powinny być wydatkowane
racjonalnie i zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach EFS…. oraz innych dokumentach obowiązujących
w tym zakresie. Usługi tych specjalistów należy wykorzystywać podczas
realizacji całego Programu.
Reasumując, jeżeli w Programie poprawy opieki nad matką i dzieckiem…
wskazane jest, że badanie może być wykonane przez określonych
specjalistów, którzy nie są wskazani w stawkach jednostkowych badań,
specjaliści ci mogą wykonywać te badania, jednak nie według stawek
jednostkowych, a zgodnie z rzeczywiście poniesionymi kosztami.
W sytuacji, kiedy wykaz stawek jednostkowych nie zawiera danego typu
świadczenia, Beneficjent może wydatkować środki na podstawie
rzeczywiście poniesionych kosztów. Dokumentacja konkursowa do
działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i
społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 nie przewiduje maksymalnych stawek dla
specjalistów udzielających porad w ramach poradni laktacyjnej oraz
mobilnej szkoły rodzenia. Proszę mieć jednak na uwadze, że środki
unijne muszą być wydatkowane efektywnie oraz racjonalnie, z
poszanowaniem zasad opisanych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych aktach prawnych,
obowiązujących Beneficjenta.
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W wykazie stawek jednostkowych, stanowiących zał. do
programu, w części dot. metody Prechtla nie wskazano
kwalifikacji pracownika lekarz-pediatra, przy czym badanie to
wykonuje się w ok. 14 tyg. życia. Czy można zaangażować
lekarza-pediatrę?

W Programie poprawy opieki nad matką i dzieckiem w ramach
Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie
dla rodziny” jest usługa zdrowotna: Niwelowanie
nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – Skale Rozwoju
Dzieci Bayley-II. Z uwagi na to, iż szkolenia Skalą Rozwoju Dzieci
Bayley odbywają się poza terytorium Polski (Wielka Brytania,
Irlandia) to czy można ująć je we wniosku o dofinansowanie
projektu ze środków EFS w ramach RPOWO na lata 20142020. Jeżeli można, to proszę o odpowiedź czy koszty związane
ze szkoleniem Skalą Rozwoju Dzieci Bayley poniesione w czerwcu
2019r. będzie można rozliczyć (jeżeli oczywiście podpiszemy
umowę) we wniosku o płatność.

Zgodnie z Wykazem stawek jednostkowych do badania należy
zaangażować lekarzy spośród następujących specjalizacji: lekarz
neonatolog, lekarz specjalista rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapeuta,
ukończony Kurs Metody Prechtla. W Programie poprawy opieki nad
matka i dzieckiem w ramach Programu SSD w województwie opolskim
do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny” w dziale dotyczącym Metody
Prechtla nie wskazano lekarza-specjalisty. W związku z tym należy
kierować się listą specjalistów wskazanych w wykazie.
Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. Program
poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w
województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”,
stanowiącego załącznik nr 9 do regulaminu konkursu, w ramach działań
informacyjno-edukacyjnych możliwe jest organizowanie szkoleń dla
kadry medycznej, które będą głównie w zakresie:
• umiejętności interpersonalnych,
• indywidualnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem,
• metod kompleksowej diagnostyki noworodków i niemowląt.
• metod prowadzenia badań dotyczących wykrywania wad
rozwojowych.
W dokumentacji konkursowej nie określono dokładnego katalogu
szkoleń możliwych do zorganizowania dla personelu medycznego. Nie
wyłączono także możliwości brania przez uprawnione osoby udziału w
szkoleniach organizowanych poza granicami Polski. Proszę mieć jednak
na uwadze, że szkolenia powinny być prowadzone przez osoby
uprawnione do udzielania świadczeń, a także osoby legitymujące się
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym
zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
Zgodnie z regulaminem wsparcia, na działania informacyjno-edukacyjne
Beneficjent może przeznaczyć maksymalnie 16% kwoty kosztów
kwalifikowalnych projektu. Jednocześnie koszty w ramach projektów
realizowanych z udziałem środków unijnych powinny być ponoszone w
sposób racjonalny i efektywny.

Mając na uwadze uzyskane informacje dotyczące tego, iż udział w
szkoleniu weźmie personel projektu, tj. 2 osoby, które będą wykonywać
zadania w charakterze psychologa, zatrudniony na umowę o pracę u
beneficjenta i najprawdopodobniej oddelegowany do wykonywania
czynności w projekcie na część etatu lub dostanie dodatek do
wynagrodzenia, można wstępnie uznać przedmiotowy wydatek jako
kwalifikowalny we wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS
w ramach RPO WO 2014-2020.
Początkiem okresu kwalifikowalności kosztów w przypadku zbliżającego
się naboru do działania 8.1 RPO WO 2014-2020 w zakresie opieki nad
matką i dzieckiem jest data rozpoczęcia okresu realizacji projektu
wskazana we wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż
01.04.2019 r. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy/decyzji o
dofinansowanie, o ile odnoszą się do okresu realizacji projektu, mogą
zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia
warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Jednocześnie do momentu
podpisania umowy/decyzji o dofinansowanie Projektodawca ponosi
wydatki na własne ryzyko. Ostatecznej oceny kwalifikowalności
wydatków dokona Komisja Oceny Projektów.
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Taryfikator
maksymalnych,
dopuszczalnych cen
towarów i usług
typowych…

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach
dokumentu pn. Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem.
Na str. 44 dokumentu wskazano, że metoda diagnostyki według
kamieni milowych może być stosowana przez "...lekarzy, położne
środowiskowe, fizjoterapeutów...", natomiast w załączniku do
ww. dokumentu dot. stosowania stawek jednostkowych str. 17
jako osoby uprawnione do stosowania metody kamieni milowych
wskazani są lekarze neonatolodzy lub pediatrzy. Proszę o
informację, czy jest to błąd w zapisie, czy fizjoterapeuci i położne
zostali wykluczeni z możliwości wykonywania oceny rozwoju
dzieci według kamieni milowych.

Zgodnie z opinią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
(AOTMiT) nr 133/2016 z dn. 1.08.2016 r., diagnostyka według kamieni
milowych, to metoda stanowiąca wystarczająco czułe narzędzie, które
nie wymaga wysokiego nakładu kosztów; może być stosowana przez
lekarzy, położne środowiskowe, fizjoterapeutów, można też zapoznać
rodziców z kolejnym etapem rozwoju ich dziecka, co korzystnie wpływa
na współpracę z nimi i współodpowiedzialność za obserwację rozwoju
dziecka.
W Metodologii kosztów (załączniku do programu zdrowotnego)
określono wysokość stawek jednostkowych w ustalonym w niej
zakresie. Nie wyklucza to jednak możliwości realizacji usługi przez
wskazanych w Programie innych ekspertów, jednak metodą rozliczeń
nie możne być stawka jednostkowa, a koszt rzeczywiście poniesiony.

Proszę o informację dot. taryfikatora cen do Działania 8.1 Dostęp
do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie
opieki nad matką i dzieckiem, w szczególności pozycji np. druk
ulotek, plakatów. Czy podana maksymalna cena druku obejmuje
również opracowanie np. ulotek czy tylko i wyłącznie koszt
samego wydruku? Jeśli tylko koszt samego wydruku czy
planowane koszty mogą być powiększone o koszty opracowania?

Maksymalna cena dot. druku ulotek ujęta w Taryfikatorze
maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych
(powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego
trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu
Społecznego dotyczy przygotowania technicznego do druku i druku
ulotki. Zaproponowana stawka nie obejmuje opracowania
merytorycznego materiału, który ma zostać zawarty w omawianej
ulotce.

Informacje udzielone przez pracowników Referatu Przyjmowania EFS nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy
Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
Referat Przyjmowania EFS ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji,
ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

