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1 Wprowadzenie
1.1 Od autorów
Szanowni Państwo,
prezentujemy „Raport Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 rok”.
Publikacja ma charakter informacyjny. Podstawą Raportu były dane przekazane przez oddziały wojewódzkie
oraz centralę Narodowego Funduszu Zdrowia.
Prezentowane wskaźniki demograficzne i zdrowotne pochodzą z zasobów własnych NFZ, danych GUS na dzień
31 grudnia 2003 roku oraz opracowań Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii
w Warszawie.

1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie
Cena jednostkowa
Cena jednego świadczenia wyrażona w jednostkach rozliczeniowych właściwych dla danego świadczenia
CPR
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
CWU
Centralny Wykaz Ubezpieczonych – rejestr, w którym zgromadzone są dane o ubezpieczonych w Narodowym
Funduszu Zdrowia
Fundusz
Narodowy Fundusz Zdrowia
Kapitacyjna stawka roczna
Kwota odpłatności za objęcie opieką jednego świadczeniobiorcy w okresie jednego roku
Kontraktowanie
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie
konkursu ofert albo rokowań
Koszty zrealizowanych umów
Koszty poniesione przez NFZ na sfinansowanie
świadczeniodawców, w ramach umowy z NFZ.

świadczeń

zdrowotnych

zrealizowanych

przez

Materiały informacyjne
Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
ustalone przez Prezesa Funduszu, dla danego rodzaju lub zakresu świadczeń
Oddział Funduszu (OW NFZ)
Oddział wojewódzki Funduszu
Ogłoszenie o postępowaniu
Ogłoszenie o konkursie ofert albo ogłoszenie o rokowaniach i zaproszenie do rokowań

20

Raport NFZ za 2004 r.

Ogólne warunki umów
Określone rozporządzeniem ministra zdrowia, zasady udzielania świadczeń w ramach kontraktów z NFZ,
ich finansowania i rozliczania przez Fundusz
Okres rozliczeniowy
Okres roku kalendarzowego albo inny okres oznaczony w umowie, gdy umowa została zawarta na okres krótszy
niż rok
Porozumienie Zielonogórskie
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia zawiązana 2 sierpnia 2003 r.
Potrzeby zdrowotne
Liczba i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być zapewnione w celu zachowania, przywrócenia
lub poprawy zdrowia danej grupy świadczeniobiorców
Procedura medyczna
Postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, profilaktyczne, rehabilitacyjne lub orzecznicze przy
uwzględnieniu wskazań do jego przeprowadzenia, realizowane w warunkach określonej infrastruktury zdrowotnej,
przy zastosowaniu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych
Punkt rozliczeniowy
Jednostka rozliczeniowa do wyrażania wartości świadczeń będących przedmiotem umowy
Przedmiot postępowania
Określone w ogłoszeniu o postępowaniu świadczenia opieki zdrowotnej, należące do jednego rodzaju lub zakresu
świadczeń, które są kontraktowane przez Oddział Funduszu w ramach danego postępowania
Raport
Raport z działalności NFZ za 2004 rok
Rodzaj świadczeń
Wyodrębnione świadczenia opieki zdrowotnej oznaczone wspólną nazwą, określone w ogólnych warunkach
umów
Ryczałt
Jednostka rozliczeniowa do wyrażania wartości świadczeń, bez określenia ich liczby, będących przedmiotem
umowy
SOR
Szpitalny oddział ratunkowy
Świadczenie zdrowotne
Działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie
medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania
Świadczenie gwarantowane
Świadczenie zdrowotne finansowane w całości ze środków publicznych, na zasadach i w trybie określonym w
ustawie
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Świadczenie specjalistyczne
Świadczenie zdrowotne we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenie zdrowotne rzeczowe
Świadczenie związane z procesem leczenia: leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące
przedmiotami ortopedycznymi, i środki pomocnicze
Świadczenie towarzyszące
Zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu
sanitarnego
Świadczenie wysokospecjalistyczne
Świadczenie opieki zdrowotnej (lub procedura medyczna) spełniające łącznie następujące kryteria:
•
udzielenie
świadczenia
wymaga
wysokiego
poziomu
zaawansowania
technicznego
świadczeniodawcy i zaawansowanych umiejętności osób udzielających świadczenia;
•
koszt jednostkowy świadczenia jest wysoki
Świadczeniobiorca
Ubezpieczony lub inna osoba, której prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych wynika z przepisów prawa
Świadczeniodawca
Zakład opieki zdrowotnej, osoba fizyczna, jednostka budżetowa lub inny podmiot, realizujący czynności służące
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne
wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania i posiadająca umowę
z Funduszem
Ubezpieczony
Osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu posiadająca dowód ubezpieczenia uprawniający do korzystania
ze świadczeń zdrowotnych. Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającym do korzystania ze świadczeń
opieki zdrowotnej jest każdy dokument potwierdzający fakt opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Umowa
Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta przez Oddział Funduszu ze Świadczeniodawcą,
w danym rodzaju lub zakresie świadczeń.
Ustawa „203”
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej. (DzU 01.5.45).
Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (DzU
03.45.391).
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
(DzU 04.210.2135)
Wartość zrealizowanych świadczeń
Wartość wszystkich zrealizowanych przez świadczeniodawców świadczeń.
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Zakres świadczeń
Świadczenie lub grupa świadczeń opieki zdrowotnej wyodrębnionych w danym rodzaju świadczeń, dla których
określa się kwotę finansowania.
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2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych
2.1 Rys historyczny funkcjonowania systemu przed powstaniem NFZ
2.1.1

Okres międzywojenny

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 jednym z zadań rządu było uregulowanie spraw
społecznych, w tym kwestii ochrony zdrowia. 4 kwietnia 1918 r. wydano dekret o utworzeniu Ministerstwa Zdrowia
Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy przekazując nowo powstałemu ministerstwu sprawy publicznej
służby zdrowia (13). Kolejny dekret wydany 25 stycznia 1919 r. określał zasady tworzenia Kas Chorych i zadania
w zakresie objęcia ochroną zdrowia ubezpieczonych i ich rodzin, wprowadzał także nowe elementy do
ubezpieczenia na wypadek choroby (14). System ubezpieczeń społecznych w II Rzeczypospolitej został
uregulowany ustawą z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (15). Była to
pierwsza polska ustawa ubezpieczeniowa.
Do 1931 roku istniały łącznie 243 Kasy Chorych (gminne, fabryczne, powszechne, cechowe, stowarzyszeniowe).
Były to Kasy różnej wielkości, przeważały jednak małe, jak np. Kasa Chorych w Poznaniu licząca
27 członków (16). Dawna organizacja Kas Chorych oparta na ustawie z 19 maja 1920 r. została na podstawie
dziesięcioletnich doświadczeń gruntownie zmieniona Rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia
28 września 1931 r. (17). Scalono dotychczas istniejące Kasy Chorych i utworzono 61 Kas Okręgowych.
Ubezpieczonymi były osoby objęte obowiązkiem ubezpieczenia, posiadające stałe miejsce zatrudnienia,
znajdujące się w obrębie kasy oraz osoby, które ubezpieczyły się dobrowolnie.
Na podstawie obowiązujących wówczas przepisów ubezpieczeni mieli prawo do bezpłatnej pomocy lekarskiej,
lekarstw, środków opatrunkowych, okularów i innych pomniejszych środków leczniczych, służących
do przywrócenia zdrowia i zdolności zarobkowania, środków pomocniczych przeciwko zniekształceniu i kalectwu,
służących do utrzymania zdolności zarobkowania, zasiłków pieniężnych za każdy dzień niezdolności począwszy
od trzeciego dnia choroby nie dłużej jednak niż do 26. tygodnia lub w zależności od stanu zdrowia do 39.
tygodnia, leczenia szpitalnego wraz z utrzymaniem, leczenia sanatoryjnego, zasiłków pieniężnych w czasie
choroby i połogu, zasiłków na koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej lub członka rodziny (18).
Opiekę nad pacjentami sprawowali dyplomowani lekarze i lekarze–dentyści, posiadający przyznane im przez
polskie władze państwowe prawo praktyki, którzy podpisali odpowiednią umowę z Kasą. Zasadniczą rolę
w sprawowaniu opieki nad pacjentami spełniał lekarz domowy, który kierował pacjentów do specjalistów
w poliklinikach, wzywał specjalistów do domu chorego lub kierował chorych do szpitali. Współpracował
z personelem pomocniczym, składającym się z akuszerki i pielęgniarki–higienistki. Szczególną opieką państwo
otaczało inwalidów wojennych, którzy utracili zdrowie w walkach o wolność i niepodległość.
Organizując opiekę lekarską dla ubezpieczonych i członków ich rodzin Kasy Chorych tworzyły zakłady specjalne,
których były właścicielami. W roku 1924 na terenie całej Polski Kasy posiadały ambulatoria, gabinety lekarskie,
szpitale, zakłady położnicze, sanatoria, uzdrowiska, domy odpoczynku, gabinety rentgenowskie, gabinety
analityczne, apteki. Z biegiem czasu działalność Kas Chorych była poddawana szerokiej krytyce. Zarzucano im
niewypełnianie nałożonych nań zadań ustawowych, a pogarszająca się sytuacja ekonomiczna kraju była
poważnym zagrożeniem dla ich egzystencji. Uznano, że najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed
kryzysem będzie przekształcenie Kas w silne jednostki organizacyjne. Było to podstawą do scalenia istniejących
Kas i utworzenia silnych Kas Okręgowych. Radykalne zmiany nastąpiły w 1933 roku. Ustawą z 28 marca 1933 r.
o ubezpieczeniach społecznych (19) Kasy Chorych zostały zniesione, a w ich miejsce powołano ubezpieczalnie
społeczne. Na kilkadziesiąt lat instytucja ta została wyeliminowana z systemu ochrony zdrowia.

2.1.2

Lata 1945–1989

Przed rokiem 1989 istniały trzy główne sfery reform sektora opieki zdrowotnej. Pierwszy pakiet reform miał na
celu rozwinięcie bezpłatnej powszechnej opieki zdrowotnej. Świadczenia zdrowotne były udzielane pracownikom,
w latach 50. powstawały branżowe zakłady opieki zdrowotnej w miejscach pracy. Bezpłatna opieka zdrowotna nie
dotyczyła jednak rolników indywidualnych i ich rodzin. Dostęp do opieki zdrowotnej na wsi poprawił się w 1972 r.,
kiedy ubezpieczenie zostało rozszerzone na rolników. Nie zwiększono jednak równocześnie nakładów
na państwową służbę zdrowia.
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Drugi pakiet reform dotyczył świadczeń zdrowotnych. W 1972 roku utworzono zintegrowane zespoły opieki
zdrowotnej, które składały się ze szpitala, przychodni, podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
jak również częściowo i opieki społecznej.
Trzeci pakiet reform dotyczył decentralizacji administracji publicznej. Reformy sektora opieki zdrowotnej w latach
80. były połączone z próbami zdecentralizowania struktury administracyjnej kraju przez wzmocnienie pozycji
województw, a następnie gmin. W 1983 roku uprawnienia Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej zostały
ograniczone, zaś rozszerzono kompetencje polityczne i administracyjne województw i ZOZ–ów.
W opisywanym czasie finansowanie ochrony zdrowia odbywało się w systemie budżetowym z centralnie
zbieranych podatków. Nie istniały mechanizmy ekonomiczne wymuszające lepsze wykorzystanie bazy i kadr.

2.1.3

Sytuacja opieki zdrowotnej po roku 1989

Okres transformacji ustrojowej, szczególnie po roku 1989, w jaskrawy sposób uwidocznił negatywne strony
systemu w zakresie funkcjonowania publicznej służby zdrowia. Przesłankami do podjęcia działań reformatorskich
było uniknięcie skutków zapaści poprzedniego systemu oraz wyjście naprzeciw społecznym oczekiwaniom.
Poprzedni system obciążony był kosztami niewydolnego sposobu zarządzania i finansowania. Ewidentnymi
wadami były (20) sposób finansowania struktury od lat nastawionej na rozbudowę, zakupy sprzętu i wzrost
zatrudnienia przy braku analizy efektywności kosztów i aktywności działania poszczególnych jednostek ochrony
zdrowia, narastające zadłużenie ZOZ–ów, stale rosnące zadłużenie budżetu państwa z tytułu dopłat do leków
refundowanych, nadużywanie uprawnień do bezpłatnych leków, słaba kontrola wystawianych recept,
powiększająca się „szara strefa”, wymuszony udział pacjenta w finansowaniu leczenia, łamanie praw pacjenta,
np. w zakresie nierespektowania prawa do wyrażania zgody na świadczenia medyczne, prawa do intymności
i informacji o stanie zdrowia.
Wobec takiej sytuacji i konieczności dokonania zmian w systemie ochrony zdrowia, w wielu środowiskach
rozpoczęły się prace nad projektem jego zmiany. W Komisji Zdrowia Sejmu I kadencji (1991–93), a także
w środowisku „Solidarności” oraz w rządzie Hanny Suchockiej przygotowane zostały podstawowe założenia
systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Prace nad ustawą były kontynuowane także poza
parlamentem, a następnie w Komisji Nadzwyczajnej Sejmu II kadencji.

2.1.3.1

Instytucja Kas Chorych

Kasy Chorych powróciły za sprawą przyjętej 6 lutego 1997 r. ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(21). Reformowanie sektora ochrony zdrowia rozpoczęło się 1 stycznia 1999 r. wprowadzeniem powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.
Głównym założeniem reformy stało się odejście od finansowania służby zdrowia bezpośrednio z budżetu
państwa. 17 całkowicie niezależnych i samorządnych Kas Chorych (po jednej w każdym województwie, zwane
regionalnymi Kasami Chorych oraz siedemnasta Branżowa Kasa Chorych dla Służb Mundurowych)
otrzymało zadanie zarządzania zgromadzonymi funduszami. Przyjęto mieszany, budżetowo–ubezpieczeniowy
system zasilania opieki zdrowotnej. Część niezbywalnych zadań finansowało państwo, np. programy polityki
zdrowotnej, w tym Narodowy Program Ochrony Serca, Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Program Opieki
nad Matką i Dzieckiem, profilaktyczne programy zdrowotne; zwalczanie alkoholizmu, zapobieganie narkomanii
i AIDS; procedury wysokospecjalistyczne np. przeszczepy narządów, korekty wad rozwojowych, żywienie
pozajelitowe. Pozostałe środki finansowe pochodziły ze składek odliczanych od podatku dochodowego od osób
fizycznych, a także z dotacji i darowizn. Kasy Chorych utworzone w roku 1999, w przeciwieństwie do Kas
Chorych z roku 1920, nie mogły działać dla zysku i nie mogły świadczyć usług zdrowotnych oraz prowadzić i być
właścicielami zakładów opieki zdrowotnej.
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2.1.3.1.1

Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Fundamentalnymi zasadami, na których opierało się powszechne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce to (22):
zasada solidarności społecznej, samorządności i samofinansowania, prawa wolnego wyboru lekarza i Kasy
Chorych, zapewnienia równego dostępu do świadczeń, działalności Kas nie dla zysku.
Do podstawowych cech powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego należy zaliczyć:
•

rozdzielność funkcji płatnika i świadczeniodawcy. Kasy Chorych zarządzały funduszami i zawierały
umowy ze świadczeniodawcami a nie mogły same świadczyć usług zdrowotnych ani prowadzić lub być
właścicielami zakładów opieki zdrowotnej.

•

zasada powszechności – obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego objęci zostali prawie wszyscy
obywatele (osoby ubezpieczone z mocy prawa i ubezpieczające się dobrowolnie). Koszty leczenia osób
nieobjętych ubezpieczeniem, których nie stać było na ich ponoszenie, były finansowane ze środków
pomocy społecznej.
zapewnienie ubezpieczonym bezpłatnego dostępu do prawie wszystkich rodzajów usług zdrowotnych.
Wyłączeniu podlegały tylko nieliczne świadczenia np. z zakresu chirurgii plastycznej. Zgodnie
z przyjętymi rozwiązaniami, ubezpieczony ponosił część kosztów otrzymywanych świadczeń, tzw. udział
własny, dotyczących np. diagnostyki, stomatologii, lecznictwa uzdrowiskowego.

•

•

zakłady opieki zdrowotnej, które chciały uczestniczyć w systemie, musiały zmienić swój status
z jednostek i zakładów budżetowych w posiadające osobowość prawną samodzielne publiczne zakłady
opieki zdrowotnej (SPZOZ). Jako jednostki samodzielne, posiadające osobowość prawną, mogły
prowadzić własną politykę kadrową i płacową, samodzielną gospodarkę finansową i być zdolne
do podejmowania czynności prawnych.

•

zapewnienie ubezpieczonym usług medycznych odbywało się na zasadzie kontraktowania świadczeń.
W zawieranych przez Kasy Chorych ze świadczeniodawcami umowach określano prawa, obowiązki
i odpowiedzialność podmiotów udzielających świadczeń.

•

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rodzinnego określano
mianem przewodnika pacjenta po systemie ochrony zdrowia.

•

zniesiono rejonizację – ubezpieczeni zyskali możliwość korzystania ze świadczeń wybranego przez
siebie szpitala, przychodni, lekarza spośród posiadających umowę z Kasą Chorych.
ubezpieczeni mieli prawo wyboru Kasy Chorych, której chcieli być członkami.

•

Zakładano, iż rok 1999 będzie okresem przejściowym, w którym nastąpi zakończenie tworzenia struktur Kas
Chorych, wypracowanie mechanizmów finansowych, zawierania umów i dostosowywania całości pod względem
legislacyjnym. Zapoczątkowano wiele zmian w prawodawstwie, funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej,
zadaniach samorządów, polityce zdrowotnej państwa, które miały być sukcesywnie realizowane przez kolejne
lata.
Kasy Chorych funkcjonowały do 31 marca 2003 r.

2.2 Powołanie Narodowego Funduszu Zdrowia
2.2.1

System ubezpieczeń zdrowotnych od 2003 roku

1 kwietnia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia (23), która zastąpiła ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Narodowy Fundusz Zdrowia wstąpił w prawa i obowiązki Kas Chorych wynikające z umów o udzielanie
świadczeń zdrowotnych zawartych między Kasami Chorych a świadczeniodawcami przed dniem wejścia w życie
ustawy (24).

2.2.1.1

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia wprowadziła
zasadnicze zmiany w instytucji płatnika. Funkcjonujące dotychczas 16 Regionalnych Kas Chorych i Branżowa
Kasa Chorych dla Służb Mundurowych zostały przekształcone w jedną instytucję – Narodowy Fundusz Zdrowia.
W strukturze NFZ działały Centrala i 16 oddziałów wojewódzkich utworzonych zgodnie z podziałem terytorialnym
państwa. Wprowadzono ujednolicone zasady finansowania świadczeń zdrowotnych oraz starano się stworzyć
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warunki zapewniające równy dostęp do świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych na terenie całego kraju.
Organy Funduszu stanowiły: Rada Funduszu i Zarząd Funduszu. W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
Rady Funduszu i Prezesa Funduszu organem właściwym był Zarząd Funduszu.
Do zakresu działania Funduszu należało w szczególności (25):
•
•

•

zabezpieczenie ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia,
przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych –
wprowadzono jednolity na terenie całego kraju system kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2004
rok,
określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym
dla prawidłowego zawierania umów.

Fundusz przeprowadzał kontrole w zakresie: realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
w szczególności sposobu korzystania ze świadczeń przez ubezpieczonych, ich dostępności i jakości oraz zasad
organizacji ich udzielania, stosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych pod względem jakości
i zgodności z przyjętymi standardami, sposobu korzystania ze świadczeń specjalistycznych i stosowanych
technologii medycznych, zasadności wyboru leków i wyrobów medycznych oraz przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych stosowanych w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji oraz zasad wystawiania recept.
Proces planowania potrzeb, kontraktowania i monitorowania realizacji świadczeń zdrowotnych odbywał się
na podstawie przyjętego przez Fundusz, a następnie zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia, Krajowego Planu
Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2004. W planie określono środki przeznaczone na finansowanie
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych w kraju oraz
maksymalne ceny za poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych. Przy ustalaniu Krajowego Planu Fundusz
zobowiązany był do przestrzegania zasady zrównoważenia kosztów świadczeń ze swymi przychodami.
Do najważniejszych efektów działania Funduszu należy zaliczyć:
•
•

ujednolicenie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych na terenie całego kraju.
utworzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych (CWU) zawierającego bazę danych osób
uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, co pozwoliło na wyeliminowanie wielokrotnych wystąpień tych
samych osób w kilku bazach danych byłych Kas Chorych, a tym samym na zmniejszenie liczby
przypadków nieuprawnionego wykazywania ubezpieczonych na listach pacjentów kilku lekarzy
rodzinnych i odzyskanie w ten sposób środków finansowych oraz ich przeznaczenie na inne rodzaje
świadczeń zdrowotnych.

•

rozpoczęcie ujednolicania systemów informatycznych funkcjonujących w dawnych Kasach Chorych.

•

wprowadzenie jednolitych zasad rachunkowości NFZ: wprowadzenie jednakowych zasad wyceny
majątku, jednakowe grupowanie operacji gospodarczych na kontach księgowych, ujednolicenie
klasyfikacji księgowej świadczeń zdrowotnych, jednolity plan rozliczania kosztów administracyjnych,
wprowadzenie jednolitych wzorów sprawozdań i jednolitą prezentację danych.
Po zaskarżeniu ustawy do Trybunał Konstytucyjnego, orzekł on (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia
7 stycznia 2004 r. sygn. Akt K14/03, DzU 04.4.37), że art. 36 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia, w związku z przepisami tej ustawy dotyczącymi organizacji i zasad działania
NFZ, zasad zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, gospodarki
finansowej, zasad nadzoru i kontroli wykonywania zadań, są niezgodne z art. 68 w związku z art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że tworząc instytucję publiczną w kształcie uniemożliwiającym jej rzetelne
i sprawne działanie naruszają zasady państwa prawnego w zakresie konstytucyjnego prawa obywateli
do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2.2.1.2

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego spowodowało konieczność opracowania nowej, całościowej regulacji
określającej warunki i zakres korzystania przez obywateli z opieki zdrowotnej. Wejście w życie z dniem
1 października 2004 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (26) miało uregulować w sposób kompleksowy zakres i warunki korzystania przez osoby
uprawnione z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (środków pochodzących ze składek na
ubezpieczenie zdrowotne, budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego). Określone w ustawie
rozwiązania miały prowadzić do całościowej stabilizacji systemu.
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Ustawa określa warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej, zasady i tryb finansowania świadczeń,
zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń, zasady obowiązkowego
i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, podstawy instytucjonalno–proceduralne stosowania przepisów Unii
Europejskiej dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych
świadczeń zdrowotnych, zasady funkcjonowania i organizację Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady
sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją świadczeń.
Zgodnie z ustawą Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucją zapewniającą i finansującą świadczenia opieki
zdrowotnej dla ubezpieczonych oraz osób uprawionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów
o koordynacji. Jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. W skład Funduszu
wchodzą Centrala i 16 oddziałów wojewódzkich Funduszu.
Głównym zadaniem Funduszu jest zarządzanie środkami finansowymi oraz ich wydatkowanie na koszty
świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawców w ramach umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej.
Fundusz nie może prowadzić działalności gospodarczej, a także nie może prowadzić zakładów opieki zdrowotnej,
być ich właścicielem ani posiadać w jakiejkolwiek formie praw własności w stosunku do podmiotów prowadzących
zakłady opieki zdrowotnej lub apteki.
Organa Funduszu stanowią: Rada Funduszu, Prezes Funduszu, rady oddziałów wojewódzkich Funduszu,
dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu. Zadania i kompetencje organów Funduszu określa ustawa.
Fundusz jest jednostką organizacyjną należącą do sektora finansów publicznych. Nie może prowadzić
działalności gospodarczej, stąd jego konstrukcja wymaga zbilansowania wpływów z wydatkami w planie
finansowym, z uwzględnieniem należności, zobowiązań, stanu początkowego i końcowego. Nadzór nad
gospodarką finansową Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.
Ustawa określa procedurę zatwierdzania planu finansowego Funduszu, w tym terminy, formy, podmioty i organy
w niej uczestniczące. W planie finansowym NFZ Prezes Funduszu określa wysokość planowanych wydatków dla
centrali i poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz wysokość łącznych wpływów i wydatków
według określonych zasad. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego wprowadzono zamknięty katalog
wydatków Funduszu.
Podmiotowy zakres ustawy stanowią ubezpieczeni – osoby objęte obowiązkowym i dobrowolnym
ubezpieczeniem zdrowotnym oraz inne osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszyscy świadczeniobiorcy mają jednakowe prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie
i na zasadach określonych ustawą. Obowiązek zapewnienia określonego standardu dostępności świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obciąża władze publiczne.
W celu zapewnienia przysługujących świadczeniobiorcom uprawnień ustawa określa zadania władz publicznych:
ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wojewodów,
jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw).
Ustawa definiuje pojęcia „świadczenia zdrowotnego” oraz „świadczenia opieki zdrowotnej”. Świadczenia
zdrowotne dzieli na: świadczenia gwarantowane (finansowane w całości ze środków publicznych) i świadczenia
alternatywne (finansowane w części ze środków publicznych).
W celu zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej rozumianego jako dostęp rzeczywisty, stanowiący
realizację określonego w ust. 1 art. 68 Konstytucji RP prawa do ochrony zdrowia, wprowadzono ustawowe
uregulowanie tzw. „kolejki”. Określono w ten sposób zasady dostępu do świadczeń planowych, polegających na
prowadzeniu przez świadczeniodawców list osób oczekujących na świadczenia, z zapewnieniem pełnej i jawnej
informacji o możliwości udzielenia świadczenia, czasie oczekiwania, a także o możliwości skorzystania ze
świadczenia zdrowotnego u innego świadczeniodawcy. Sytuacja ta nie dotyczy udzielania świadczeń w trybie
nagłym.
Ustawodawca określił pochodzenie środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej. Są to: składki
na ubezpieczenie zdrowotne, dotacje udzielone gminom właściwym dla miejsca udzielenia świadczenia, środki
finansowe pochodzące z budżetu państwa, darowizny i zapisy, odsetki od nieopłaconych w terminie składek na
ubezpieczenie zdrowotne, kredyty i pożyczki, dochody z lokat oraz środki pochodzące z tytułu roszczeń
regresowych.
W celu jasnego i precyzyjnego określenia zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, do których ma prawo
świadczeniobiorca,
usystematyzowano
materię
świadczeń
zdrowotnych
dotychczas
uregulowaną
w poszczególnych przepisach ustaw i aktów wykonawczych. Przede wszystkim wyraźnie określono zakres
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i warunki udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Określono zakres zadań lekarza
podstawowej opieki w zakresie pomocy całodobowej i zapewnienia transportu sanitarnego, zasady i warunki
zaopatrzenia w leki, wyroby medyczne, przedmioty ortopedyczne oraz warunki korzystania ze świadczeń
lecznictwa uzdrowiskowego oraz przejazdu środkami transportu sanitarnego. Szczególne uprawnienia do
świadczeń współistniejących zapewniono inwalidom wojskowym, żołnierzom służby zasadniczej i Zasłużonym
Honorowym Dawcom Krwi. Ministrom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz Funduszowi przyznano
ustawowe uprawnienie do opracowywania, wdrażania, realizowania i finansowania programów zdrowotnych.
Ubezpieczenie zdrowotne, tak jak dotychczas, oparte jest w szczególności na zasadach równego traktowania,
solidarności społecznej oraz zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast zasadę
zapewnienia ubezpieczonemu wyboru świadczeniodawców ograniczono do tych świadczeniodawców, którzy
zawarli umowę z Funduszem.
Biorąc pod uwagę fakt, że Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 7 stycznia 2004 r. nie zakwestionował
rozdziałów 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia, przepisy dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i składki na to ubezpieczenie nie
uległy zasadniczej zmianie, z wyjątkiem zmian wprowadzonych w celu usprawnienia wymiaru i poboru składki
na ubezpieczenie zdrowotne. W celu dostosowania regulacji ustawowych do przepisów obowiązującej ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz praktyki wprowadzono przepisy
dotyczące uzyskiwania przychodów z więcej niż jednego rodzaju działalności w przypadku osoby prowadzącej
pozarolniczą działalność gospodarczą. Również w celu ujednolicenia stosowanej przez organa emerytalne
i rentowe praktyki wprowadzono regulację, że w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych przez płatnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do poziomu 0 zł.
W zakresie regulującym zasady nadzoru nad realizacją ubezpieczenia zdrowotnego Trybunał Konstytucyjny uznał
rozdział 13 ustawy za niezgodny z art. 68 ust. 2 Konstytucji. W związku z powyższym zaproponowano
rozwiązania w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia, które będą
miały na celu wprowadzenie skutecznych środków nadzoru, pozwalających na realne oddziaływanie na
działalność Funduszu. Ustawa stwierdza, że kompetencje nadzorcze należą do ministra właściwego do spraw
zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Takie rozwiązanie konsumuje zarzuty zawarte w przytoczonym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.
Określone uprawnienia i zadania ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów
publicznych oraz zasady i tryb egzekwowania ich decyzji w ramach nadzoru mają służyć zapewnieniu
właściwego, przede wszystkim skutecznego, nadzoru nad działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
zapewnieniu ochrony interesów ubezpieczonych, a także niedopuszczenie do sytuacji, w której Fundusz nie byłby
w stanie zapewnić im określonych ustawą świadczeń.
Sprawowanie funkcji nadzorczych polega m.in. na:
•
•

•

stałym nadzorze ogólnym pod względem przestrzegania przepisów prawa przez organa Funduszu,
sprawowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
nadzorze nad gospodarką finansową Funduszu przy zastosowaniu kryterium legalności, rzetelności,
celowości i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, sprawowanym przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
badaniu uchwał przyjmowanych przez Radę Funduszu oraz decyzji podejmowanych przez Prezesa
Funduszu i dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu – przez ministra właściwego do spraw
zdrowia, a w zakresie gospodarki finansowej Funduszu – w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych.

Wprowadzono również zwiększenie zakresu nadzoru ministra właściwego do spraw zdrowia nad działalnością
świadczeniodawców w zakresie realizacji umów z Funduszem.
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2.2.1.3

2.2.1.3.1

Spis aktów prawnych opublikowanych w 2004 roku, związanych bezpośrednio
lub pośrednio z funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dzienniki Ustaw 2004

Akty prawne ogłoszone w Dziennikach Ustaw w 2004 roku.
DzU 04.5.37 z dnia 15 stycznia 2004 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r.
DzU 04.21.199 z dnia 13 lutego 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
DzU 04.31.274 z dnia 27 lutego 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu
państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego
DzU 04.43.408 z dnia 16 marca 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać
medyczne laboratorium diagnostyczne
DzU 04.43.409 z dnia 16 marca 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków,
które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe
i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu
sporządzania leku recepturowego
DzU 04.49.476 z dnia 26 marca 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości
opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata
ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego
DzU 04.51.504 z dnia 30 marca 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia ambulatoriów z izbą
chorych – publicznych zakładów opieki zdrowotnej
DzU 04.53.531 z dnia 2 kwietnia 2004 r.
Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera
DzU 04.53.533 z dnia 2 kwietnia 2004 r.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
DzU 04.58.564 z dnia 8 kwietnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków,
jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne, oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania
takiego planu
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DzU 04.66.603 z dnia 19 kwietnia 2004 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla
policjantów i pracowników kontyngentów policyjnych
DzU 04.71.654 z dnia 21 kwietnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania
zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta
umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji
DzU 04.92.882 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz
ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
DzU 04.92.885 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych
ustaw
DzU 04.93.892 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
DzU 04.93.896 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych
DzU 04.97.976 z dnia 1 maja 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych
DzU 04.97.977 z dnia 1 maja 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności
w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji
do wykonywania medycznych zawodów regulowanych
DzU 04.100.1027 z dnia 1 maja 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych
do różnego przeznaczenia
DzU 04.100.1029 z dnia 1 maja 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych
za zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu
i do używania oraz za zmianę danych zawartych w Rejestrze
DzU 04.101.1039 z dnia 1 maja 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń
płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów
DzU 04.104.1103 z dnia 1 maja 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
lekarskich
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DzU 04.104.1108 z dnia 1 maja 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych
z udziałem małoletnich
DzU 04.104.1109 z dnia 1 maja 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu
przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept
podlegających refundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji
DzU 04.104.1110 z dnia 1 maja 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu
niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia
i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia
DzU 04.108.1154 z dnia 11 maja 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia
postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
DzU 04.120.1258 z dnia 28 maja 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na
rozpoczęcie badania klinicznego wyrobu medycznego, sprawozdania końcowego z wykonania tego badania oraz
wzoru oświadczenia o zgodności wyrobu medycznego przeznaczonego do badania klinicznego z wymaganiami
w zakresie bezpieczeństwa
DzU 04.120.1260 z dnia 28 maja 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru
poświadczenia
DzU 04.120.1261 z dnia 28 maja 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania oraz wzoru
wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju
DzU 04.144.1529 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
DzU 04.159.1666 z dnia 13 lipca 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej
składniki
DzU 04.160.1675 z dnia 14 lipca 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego
koniecznego do wykonywania zawodu felczera oraz trybu przeprowadzania i składania egzaminu z języka
polskiego
DzU 04.161.1686 z dnia 16 lipca 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego
oddziału ratunkowego
DzU 04.169.1781 z dnia 30 lipca 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej
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DzU 04.170.1797 z dnia 2 sierpnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania
DzU 04.180.1869 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu
i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
DzU 04.180.1870 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat
związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
DzU 04.197.2034 z dnia 9 września 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać
plan zdrowotny dla służb mundurowych, oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego planu
DzU 04.210.2135 z dnia 27 września 2004 r.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
DzU 04.213.2164 z dnia 30 września 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich
DzU 04.213.2165 z dnia 30 września 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania
przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych
zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept
podlegających refundacji
DzU 04.258.2586 z dnia 6 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu
podyplomowego pielęgniarek i położnych
DzU 04.261.2601 z dnia 9 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń
lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych
świadczeń
DzU 04.263.2625 z dnia 13 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów
osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych
zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
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DzU 04.266.2646 z dnia 17 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych
nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny
DzU 04.267.2661 z dnia 17 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
DzU 04.273.2718 z dnia 27 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru
poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
DzU 04.273.2719 z dnia 27 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej
zadań
DzU 04.274.2723 z dnia 27 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu
przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków
publicznych
DzU 04.274.2724 z dnia 27 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego
DzU 04.274.2725 z dnia 27 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych
i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
DzU 04.274.2726 z dnia 27 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane
jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku
recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku
recepturowego
DzU 04.274.2727 z dnia 27 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów
medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
DzU 04.274.2728 z dnia 27 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia
postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
DzU 04.274.2729 z dnia 27 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie kierowania świadczeniobiorców
na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju
DzU 04.275.2730 z dnia 28 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków
i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub
za częściową odpłatnością
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DzU 04.275.2731 z dnia 28 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych,
stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami
transportu sanitarnego
DzU 04.275.2732 z dnia 28 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych
będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych
cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych
DzU 04.275.2733 z dnia 28 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych
i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
DzU 04.275.2734 z dnia 28 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu
przeprowadzania kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, u świadczeniodawców oraz podmiotów, którym
Narodowy Fundusz Zdrowia powierzył wykonywanie niektórych czynności
DzU 04.276.2739 z dnia 28 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów
medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego
świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów
medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań
medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki
DzU 04.276.2740 z dnia 28 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej,
w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane
DzU 04.276.2741 z dnia 28 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji
zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania
wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania
DzU 04.279.2769 z dnia 29 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju
DzU 04.281.2789 z dnia 29 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu
państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni
DzU 04.282.2814 z dnia 30 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
DzU 04.282.2815 z dnia 30 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich
oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia,
ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej
dyscypliny sportu
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DzU 04.283.2816 z dnia 30 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania
ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa
DzU 04.286.2872 z dnia 31 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę
lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania
DzU 04.286.2877 z dnia 31 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz
warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,
Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin
będącym na ich utrzymaniu
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2.2.1.3.2

Dzienniki Urzędowe Ministra Zdrowia 2004

Akty prawne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia w 2004 roku
DzUrzMZ 04.01.02
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia prac nad opracowaniem
i realizacją programów zdrowotnych
DzUrzMZ 04.01.07
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok
DzUrzMZ 04.03.25
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych
Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
DzUrzMZ 04.06.61
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok
DzUrzMZ 04.8.83
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Biura
Rozliczeń Międzynarodowych
DzUrzMZ 04.8.84
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania
Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej
DzUrzMZ 04.10.86
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok
DzUrzMZ 04.11.94
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielenia Świadczeń Opieki
Zdrowotnej
DzUrzMZ 04.11.96
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielenie Świadczeń Opieki
Zdrowotnej
DzUrzMZ 04.11.107
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniający komunikat w sprawie zasad
przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2004 roku
DzUrzMZ 04.12.110
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
i ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia
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DzUrzMZ 04.13.111
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia na 2005 rok
DzUrzMZ 04.14.128
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2004 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania
kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na
listach oczekujących
DzUrzMZ 04.16.135
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok
DzUrzMZ 04.17.136
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok
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3 Uwarunkowania działalności NFZ w 2004 roku
3.1

Wprowadzenie

Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiedzialny jest za zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańcom 16 regionów o zróżnicowanych warunkach społeczno–ekonomicznych.
Zaprezentowanie najważniejszych wskaźników dotyczących sytuacji demograficznej, społeczno–ekonomicznej
i zdrowotnej oraz wybranych danych z zakresu statystyki medycznej, charakteryzujących dostęp do świadczeń
opieki zdrowotnej, pozwala na lepsze zrozumienie specyfiki i dokładniejszą ocenę efektów działania Funduszu.
Pokazanie wszystkich współczynników mających wpływ na działalność NFZ, jak również takich, które są efektem
jego działania, było niestety niemożliwe i przekraczało ramy tej publikacji. Wszystkich zainteresowanych nimi
odsyłamy do raportów Oddziałów Funduszu oraz do publikacji GUS „Podstawowe dane z zakresu ochrony
zdrowia w 2004 r.”(5)

3.2

Podstawowe dane statystyczne w 2004 roku

3.2.1

Wskaźniki społeczno–ekonomiczne związane z ochroną zdrowia

3.2.1.1

Ludność

W grudniu 2003 roku liczba ludności w Polsce wynosiła 38 190 tys. Szacuje się, że w końcu 2004 roku liczba
ludności Polski wynosiła 38 175 tys. osób (tj. o 15 tys. mniej niż w końcu 2003 r.).
Tabela 1 – Ludność według województw w grudniu 2003 r. (12)
W wieku

Województwa

Kraj

Ogółem

przedprodukcyjnym
(0–17 lat)

produkcyjnym
(mężczyźni 18–
64 lata, kobiety
18–59 lat)

poprodukcyjnym
(mężczyźni 65 lat
i więcej, kobiety 60
lat i więcej)

nieprodukcyjnym
na 100 osób
w wieku
produkcyjnym

38 190 608

8 349 808

24 038 777

5 802 023

59

Dolnośląskie

2 898 313

583 889

1 869 853

444 571

55

Kujawsko–Pomorskie

2 068 142

467 670

1 306 605

293 867

58

Lubelskie

2 191 172

502 808

1 331 040

357 324

65

Lubuskie

1 008 786

226 661

646 888

135 237

56

Łódzkie

2 597 094

516 227

1 636 266

444 601

59

Małopolskie

3 252 949

751 153

2 008 121

493 675

62

Mazowieckie

5 135 732

1 062 780

3 217 872

855 080

60

Opolskie

1 055 667

223 567

670 536

161 564

57

Podkarpackie

2 097 248

518 010

1 273 011

306 227

65

Podlaskie

1 205 117

279 669

727 312

198 136

66

Pomorskie

2 188 918

502 664

1 387 599

298 655

58

Śląskie

4 714 982

950 701

3 050 002

714 279

55

Świętokrzyskie

1 291 598

282 657

792 412

216 529

63

Warmińsko–Mazurskie

1 428 885

343 742

896 466

188 677

59

Wielkopolskie

3 359 932

768 720

2 131 386

459 826

58

Zachodniopomorskie

1 696 073

368 890

1 093 408

233 775

55
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Tabela 2 – Ludność w wieku poprodukcyjnym – lata 2002 i 2003 (12)
mężczyźni 65 lat i więcej,
kobiety 60 lat i więcej

Województwo

2002

2003

5 765 039

5 802 023

Dolnośląskie

443 446

444 571

Kujawsko–Pomorskie

291 644

293 867

Lubelskie

356 684

357 324

Lubuskie

134 551

135 237

Łódzkie

445 382

444 601

Małopolskie

487 813

493 675

Mazowieckie

852 049

855 080

Opolskie

160 038

161 564

Podkarpackie

305 845

306 227

Podlaskie

197 024

198 136

Pomorskie

294 478

298 655

Śląskie

702 530

714 279

Świętokrzyskie

216 661

216 529

Warmińsko–Mazurskie

187 096

188 677

Wielkopolskie

457 810

459 826

Zachodniopomorskie

231 988

233 775

Kraj

3.2.1.1.1

Bezrobocie

W 2004 roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych. Mniejsza niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo
zarejestrowanych i jednocześnie wzrosła liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy.
W tym samym okresie nieznacznie zmniejszyła się liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2003 r. wyniosła 3175,7 tys. osób.
Z ogólnej liczby bezrobotnych 41,7% zamieszkiwało na wsi. (10)
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2004 r. wyniosła 2999,6 tys. osób.
Z ogólnej liczby bezrobotnych 42,1% mieszkało na wsi. (11)
Tabela 3 – Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w tys. osób

Lokalizacja

Bezrobotni ogółem
2003 r. (10)

Kraj

2004 r. (11)

3175,70

2999,60

Miasto [%]

48,3

47,9

Wieś [%]

41,7

42,1
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3.2.1.1.2

Sytuacja demograficzna i zdrowotna

Pogłębiająca się depopulacja w rozwoju Polski zapoczątkowana została w 1998 r. powodując ubytek liczby
mieszkańców. Zjawisko to nasila się. Dzieje się tak w wyniku pogłębiającego się już trzeci rok z rzędu ubytku
naturalnego w liczbie ludności oraz wciąż wyższej emigracji ludności nad jej imigracją do Polski (od 2002 roku
Polska ma ujemny przyrost naturalny w skali całego kraju).
Przyspieszenia nabiera proces starzenia się ludności: liczba osób w wieku emerytalnym wzrosła w 2003 r.
w porównaniu do początku lat 90. o milion osób i stanowi 15,2% ogółu populacji. Proces wzrostu liczby osób
po 65. roku życia będzie postępował nadal w kolejnych latach, a wzrost liczby osób w wieku emerytalnym
i zmniejszająca się dzietność spowoduje zmniejszanie i starzenie się zasobów pracy.

Rysunek 1 - Struktura ludności wg płci i wieku w 2003 r.

Zaobserwowane w 2002 r. symptomy oznaczają, że prawdopodobnie rozpoczęła się feminizacja społeczeństwa
polskiego oraz faza odwracania tendencji urbanizacyjnych, gdyż pojawiło się zjawisko ubytku liczby mieszkańców
w miastach, a wzrostu na wsi.
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W 2003 roku kontynuowana była obserwowana już prawie 20 lat tendencja spadku rozrodczości, będąca
wynikiem znaczącego zmniejszenia poziomu płodności kobiet oraz „starzenia się" matek rodzących pierwsze
dziecko (czego konsekwencją jest dalszy spadek dzietności).
Stan zdrowia Polaków w początku XXI wieku determinują w zasadzie dwie grupy schorzeń: choroby układu
krążenia i choroby nowotworowe (głównym powodem takiego rozwoju sytuacji epidemiologicznej jest wielkość
ekspozycji na czynniki ryzyka, takie jak palenie papierosów i spożycie alkoholu). U Polaków młodych i w średnim
wieku, w wyniku gwałtownego spadku częstości chorób układu krążenia, zgony z powodu nowotworów złośliwych
są nie tylko zabójcą numer jeden u kobiet (współczynniki umieralności są o połowę wyższe niż dla chorób układu
krążenia), ale stają się także zabójcą numer jeden u mężczyzn. Najczęstszy nowotwór w populacji mężczyzn
(i drugi u kobiet) – nowotwór złośliwy płuca – jest największą, pojedynczą przyczyną zgonów mężczyzn w Polsce
(8,6% zgonów u mężczyzn, ostry zawał mięśnia sercowego spowodował 8,4% zgonów).

60,0

53,1

50,0
41,9
40,0
30,0

25,7

MĘŻCZYŹNI
KOBIETY

22,3

20,0
9,7

10,0

3,8

0,8 0,5

0,0
układ krążenia

nowotwory
złośliwe

zgony nagłe

choroby
zakaźne

Wykres 1 – Struktura zgonów w Polsce w 2003 r. w % wszystkich zgonów

Przyczyną takiego stanu jest również niska skuteczność populacyjnych programów wczesnej diagnostyki
i leczenia, np. złośliwych nowotworów szyjki macicy (umieralność z tego powodu w Polsce należy do najwyższych
w Europie), czy nowotworów złośliwych jelita grubego i piersi. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest brak
świadomości i aktywnego udziału populacji (analfabetyzm zdrowotny, mimo stałego wzrostu poziomu
wykształcenia ludności – w 2002 roku 10,2% ludności w wieku 15 lat i więcej posiadało wyższe wykształcenie,
w roku 1988 współczynnik ten wynosił 6,5%).
W 2003 r. wystąpiły również pozytywne czynniki kształtujące obraz demograficzny i zdrowotny w Polsce.
Utrzymał się spadkowy trend umieralności (z wyjątkiem osób najstarszych – w wieku 80 lat i starszych,
wynikający z przyrostu liczby osób w starszym wieku) oraz rosnący przeciętnej długości trwania życia
mieszkańców Polski. Mimo, że długość życia przeciętnego Polaka wciąż się wydłuża, nadal żyjemy krócej
w porównaniu z mieszkańcami innych krajów tzw. starej Unii Europejskiej – w przypadku kobiet różnica ta wynosi
3,6 roku, a w przypadku mężczyzn 5,7 roku. Polska wyróżnia się jednak pozytywnie pod względem wskaźników
zdrowotnych w grupie krajów naszego regionu, które w ostatnich latach cechuje rosnąca umieralność. Kolejnym
pozytywnym zjawiskiem, które utrzymuje się od prawie 60 lat, jest spadek umieralności niemowląt. Wciąż jednak
jej poziom jest jeszcze około dwukrotnie wyższy niż w większości krajów zachodnich.
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3.2.1.2

Finanse

Tabela 4 – PKB (1)

Rok

Kwota [mln zł]

2003

842 120,4

2004

922 157,2

Tabela 5 – Wzrost PKB (1)

Rok

Wzrost [%]

2003

3,8

2004

5,3

Tabela 6 – PKB na osobę (1)

Rok

Kwota [zł]

2003

21 336

2004

24 153

Tabela 7 – Wysokość inflacji średniorocznej

Rok

Inflacja [%]

2003 (6)

0,8

2004 (7)

3,5

Tabela 8 – Wysokość inflacji XII/XII

Rok

Inflacja [%]

2003 (6)

1,7

2004 (7)

4,4

Tabela 9 – Przeciętne wynagrodzenie nominalne brutto w gospodarce narodowej

Rok

Średnie
wynagrodzenie
[zł]

2003 (6)

2185,02

2004 (7)

2273,44

Tabela 10 – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Rok

Średnie
wynagrodzenie
[zł]

2003 (6)

2341,53

2004 (7)

2438,57
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3.2.1.2.1

Finansowanie ochrony zdrowia

W 2004 r. głównym źródłem finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych były, podobnie jak w roku
2003, środki Narodowego Funduszu Zdrowia. Przekraczały one 80% ogółu wydatków publicznych na ochronę
zdrowia. Koszty świadczeń dla ubezpieczonych finansowane przez NFZ wyniosły 30 487,4 mln zł i były
przeznaczone głównie na: leczenie szpitalne (43,4%), refundację cen leków (20,1%) oraz podstawową opiekę
zdrowotną (11,5%).
Wydatki z budżetu państwa na ochronę zdrowia wyniosły 3 834,6 mln zł i stanowiły 1,9% wydatków ogółem
budżetu państwa (przed rokiem – 2%).
Wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (łącznie ze środkami otrzymywanymi z budżetu
państwa) wyniosły 2 107,3 mln zł i stanowiły 2,3% ogółu wydatków samorządów terytorialnych (przed rokiem –
2,4%). Główne zadania, na które przeznaczone są środki pochodzące z budżetu państwa oraz z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, były podobne jak w roku 2003.
Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były głównie na funkcjonowanie szpitali (17,4%), składki
na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (17,9%),
inspekcję sanitarną (17,1%), programy polityki zdrowotnej (14,5%), świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki
techniczne (12,7%) oraz staże i specjalizacje medyczne (6,5%).
Gminy rozdysponowały środki na ochronę zdrowia (373,7 mln zł), głównie na: przeciwdziałanie alkoholizmowi
(76,9%), lecznictwo ambulatoryjne (9,4%) i szpitale (2,8%). Powiaty (605,5 mln zł) przeznaczyły środki na:
szpitale (43,5%) i składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem
zdrowotnym (50%). Miasta na prawach powiatu (607,4 mln zł) na: szpitale (29,3%), przeciwdziałanie
alkoholizmowi (28,8%), składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
ubezpieczeniem zdrowotnym (15,1%) oraz na lecznictwo ambulatoryjne (12,9%). Województwa (520,7 mln zł) –
na szpitale (52,5%), staże i specjalizacje medyczne (24,6%) oraz medycynę pracy (12,1%).Wydatki na ochronę
zdrowia zdefiniowane przez funkcje ochrony zdrowia, określone w narodowym rachunku zdrowia, obejmują
wydatki ponoszone przez instytucje rządowe i samorządowe (łącznie z NFZ), sektor prywatny oraz sektor
zagraniczny. W 2003 r. struktura wydatków bieżących, według poszczególnych źródeł finansowania, kształtowała
się następująco: instytucje rządowe i samorządowe – 69,2%, sektor prywatny – 30,8%. Udział sektora zagranica
jest nieznaczący. Przy tym proporcje te układały się różnie, w zależności od realizowanych funkcji. I tak na
przykład, wydatki na indywidualną opiekę zdrowotną w 67,8% były finansowane przez instytucje rządowe
i samorządowe, a w 32,2% przez sektor prywatny. W zakresie funkcji dotyczących profilaktyki i zdrowia
publicznego wynosiły – odpowiednio – 94,0% i 6,0%.
Strumienie wydatków na ochronę zdrowia z poszczególnych źródeł finansowania trafiają do dostawców dóbr
i usług medycznych, realizujących poszczególne funkcje. Struktura wydatków wg źródeł finansowania kształtuje
się różnie, w zależności od kategorii dostawców. Na przykład wydatki na szpitale w 97,9% pochodzą z instytucji
rządowych i samorządowych, a w 2,1% ze źródeł prywatnych. W przypadku świadczeniodawców opieki
ambulatoryjnej proporcje te wynoszą odpowiednio – 66,5% i 33,5%, a dla praktyk stomatologicznych – 34,0%
i 66,0%. (5)
Tabela 11 – Wydatki z budżetu państwa przeznaczone na ochronę zdrowia (2)

Rok

Wydatki z budżetu [mln zł]

% Wydatków z budżetu

2003

3 714,5

2

2004

3 899,7

1,9

Tabela 12 – Miesięczne wydatki z budżetu gospodarstw domowych przeznaczonych na ochronę zdrowia

Rok

Kwota [zł]

2003 (8)

30,24

2004 (9)

35,7
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Tabela 13 – Publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w roku 2003 (2)

Wyszczególnienie

mln zł

Publiczne wydatki bieżące
Wydatki
bezpośrednie
gospodarstw
domowych
Inne wydatki prywatne na ochronę
zdrowia
Razem prywatne wydatki bieżące
Inwestycje
Wydatki ogółem na ochronę zdrowia
Wydatki powiązane z ochroną zdrowia
(bez inwestycji)
Razem wydatki na ochronę zdrowia
i powiązane z ochrona zdrowia

34 880,3
13 910,7
1 637,2
15 547,9
2 194,3
52 631,9
39 876,4
92 508,3

Tabela 14 – Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne ogółem (2)

Wyszczególnienie

2003 r. [zł]

2004 r. [zł]

Miasto (ZUS)

25 977 429 000

28 070 554 000

Wieś (KRUS)

2 535 112 000

2 778 383 000

28 512 541 000

30 848 937 000

Kraj

Tabela 15 – Wydatki na ochronę zdrowia ogółem w krajach UE w 2003 r. (5)

Państwo

USD PPP / 1 osobę

Udział wydatków
publicznych

% PKB

Austria

2302

7,5

Belgia

2827

9,6

–

Czechy

1298

7,5

90,1

Dania

2763

9

83

Finlandia

2118

7,4

76,5

Francja

2903

10,1

76,3

Niemcy

2996

11,1

78,2

Grecja

2011

9,9

51,3

Węgry

1269

8,4

72,4

Irlandia

2451

7,4

78

Włochy

2258

8,4

75,1

Luksemburg

3705

6,9

89,9

Holandia

2976

9,8

62,4

Polska

67,6

744

6,5

69,9

Portugalia

1797

9,6

69,7

Słowacja

777

5,9

88,3

Hiszpania

1835

7,7

71,2
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Wykres 2 - Wydatki na zdrowie według parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca w krajach UE w 2003 r. (5)
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3.2.2

Statystyka medyczna

3.2.2.1

Szpitale

Stacjonarna opieka zdrowotna jest świadczona w szpitalach ogólnych, jak również w innych zakładach
stacjonarnej opieki zdrowotnej (zakładach psychiatrycznych, lecznictwa uzdrowiskowego i opieki
długoterminowej).
W 2004 r. funkcjonowało 790 szpitali ogólnych, w tym 147 prywatnych. W porównaniu z 2003 r. liczba szpitali
niepublicznych wzrosła o połowę. Na prawie niezmienionym poziomie utrzymała się natomiast liczba szpitali
publicznych.
Tabela 16 – Szpitale ogółem z podziałem na województwa (4)

Województwo

Liczba szpitali
2003 r.

Zmiana [%]

2004 r.

Dolnośląskie

72

72

0,00

Kujawsko–Pomorskie

35

35

0,00

Lubelskie

38

40

5,26

Lubuskie

24

27

12,50

Łódzkie

58

61

5,17

Małopolskie

58

73

25,86

Mazowieckie

91

94

3,30

Opolskie

26

27

3,85

Podkarpackie

28

30

7,14

Podlaskie

27

26

-3,70

Pomorskie

43

39

-9,30

Śląskie

115

108

-6,09

Świętokrzyskie

21

23

9,52

Warmińsko–Mazurskie

35

34

-2,86

Wielkopolskie

64

69

7,81

Zachodniopomorskie
Łącznie

32

32

0,00

767

790

3,00

Tabela 17 – Szpitale publiczne i niepubliczne ogółem (4)

Rodzaj placówki

Liczba szpitali
2003 r.

2004 r.

Szpitale publiczne

664

643

Szpitale niepubliczne

103

147
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Tabela 18 – Szpitale w poszczególnych województwach (5)

Województwo

Liczba szpitali w 2004 r.
Publiczne

Niepubliczne

Dolnośląskie

57

15

Kujawsko–Pomorskie

26

9

Lubelskie

36

4

Lubuskie

18

9

Łódzkie

50

11

Małopolskie

46

27

Mazowieckie

81

13

Opolskie

20

7

Podkarpackie

27

3

Podlaskie

23

3

Pomorskie

28

11

Śląskie

98

10

Świętokrzyskie

21

2

Warmińsko–Mazurskie

26

8

Wielkopolskie

56

13

Zachodniopomorskie

30

2
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3.2.2.2

Łóżka szpitalne

Od kilku lat obserwuje się spadek liczby łóżek w szpitalach ogólnych. W 2004 r. liczba łóżek wyniosła 183,3 tys.
(o 1,5% mniej niż w 2003 r.), co oznaczało 48,0 łóżek na 10 tys. ludności. Spadek liczby łóżek w szpitalach
ogólnych dotyczył szpitali publicznych. W szpitalach prywatnych liczba łóżek wzrosła o 48,4% w porównaniu
z rokiem ubiegłym. Stanowiły one jednak 4,2% wszystkich łóżek. W 2004 r. w szpitalach ogólnych (z ruchem
międzyoddziałowym) leczonych było około 7 mln osób (o 1,3% mniej niż przed rokiem). (5)
Tabela 19, wykres 3 – Liczba łóżek szpitalnych w poszczególnych województwach w latach 2003 i 2004 (4)

Liczba łóżek

Województwo

2003 r.

Dolnośląskie

Zmiana [%]
2004 r.

14 677

14 654

-0,16

9 317

9 102

-2,31

Lubelskie

11 580

11 478

-0,88

Lubuskie

5 298

4 663

-11,99

Łódzkie

15 089

14 239

-5,63

Małopolskie

14 322

14 155

-1,17

Mazowieckie

Kujawsko–Pomorskie

23 866

23 506

-1,51

Opolskie

4 560

4 308

-5,53

Podkarpackie

8 663

8 832

1,95

Podlaskie

6 442

6 238

-3,17

Pomorskie

9 187

8 595

-6,44

27 498

27 313

-0,67

Świętokrzyskie

6 144

5 898

-4,00

Warmińsko–Mazurskie

6 443

6 183

-4,04

16 104

15 976

-0,79

Śląskie

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Łącznie

8 264

8 140

-1,50

187 454

183 280

-2,23

4,00%

1,95%

2,00%
0,00%
-0,16%

-2,00%
-4,00%

-2,23%

-0,88%

-0,67%

-1,17% -1,51%

-2,31%

-3,17%

-6,00%

-5,63%

-8,00%

-5,53%

-0,79%

-1,50%

-4% -4,04%
-6,44%

-10,00%
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3.2.2.2.1

Łóżka szpitalne na 10 000 mieszkańców
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Wykres 4 – Liczba łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców w poszczególnych województwach
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Tabela 20, wykres 5 – Liczba łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców w poszczególnych województwach w latach
2003 i 2004 (4)

Liczba łóżek

Województwo

2003 r.

Zmiana [%]

2004 r.

Dolnośląskie

50,6

50,7

0,20

Kujawsko–Pomorskie

45,1

44,0

-2,44

Lubelskie

52,8

52,5

-0,57

Lubuskie

52,5

46,2

-12,00

Łódzkie

58,1

55,0

-5,34

Małopolskie

44,0

43,4

-1,36

Mazowieckie

46,5

45,7

-1,72

Opolskie

43,2

41,0

-5,09

Podkarpackie

41,3

42,1

1,94

Podlaskie

53,5

51,9

-2,99

Pomorskie

42,0

39,2

-6,67

Śląskie

58,3

58,1

-0,34

Świętokrzyskie

47,6

45,8

-3,78

Warmińsko–Mazurskie

45,1

43,3

-3,99

Wielkopolskie

47,9

47,5

-0,84

Zachodniopomorskie

48,7

48,0

-1,44

Kraj

49,1

48,0

-2,24

4,00%

1,94%

2,00%

0,20%

0,00%
-0,57%

-2,00%
-4,00%

-2,24%

-0,34%

-1,36% -1,72%

-2,44%

-2,99%

-6,00%

-5,34%

-8,00%

-0,84%

-1,44%

-3,78% -3,99%

-5,09%
-6,67%

-10,00%
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3.2.2.2.2

Łóżka szpitalne publiczne i niepubliczne

Tabela 21 – Łóżka szpitalne ogółem (5)

Rodzaj placówki
Szpitale publiczne
Szpitale niepubliczne

Liczba łóżek
2003 r.

2004 r.

180 888

175 631

5 155

7 649

Tabela 22 – Łóżka szpitalne w poszczególnych województwach (5)

Liczba łóżek w 2004 roku
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko–Pomorskie

Szpitale
publiczne

Szpitale
niepubliczne

12 985

1 669

8 243

859

Lubelskie

11 448

30

Lubuskie

4 259

404

Łódzkie

13 971

268

Małopolskie

13 665

490

Mazowieckie

23 135

371

Opolskie

3 915

393

Podkarpackie

8 609

223

Podlaskie

6 116

122

Pomorskie

8 033

562

Śląskie

26 641

672

Świętokrzyskie

5 898

0

Warmińsko–Mazurskie

5 499

684

15 115

861

8 099

41

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

3.2.2.3

Placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Tabela 23 – Liczba placówek POZ (3)

Województwo

Liczba placówek POZ
2003 r.

Zmiana [%]

2004 r.

Dolnośląskie

795

795

0,00

Kujawsko–Pomorskie

413

420

1,69

Lubelskie

535

542

1,31

Lubuskie

267

278

4,12

Łódzkie

729

742

1,78

Małopolskie

698

690

-1,15

1 209

1 200

-0,74

Opolskie

199

202

1,51

Podkarpackie

563

560

-0,53

Podlaskie

261

276

5,75

Pomorskie

348

372

6,90

1 069

1 060

-0,84

Mazowieckie

Śląskie
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Świętokrzyskie

308

304

-1,30

Warmińsko–Mazurskie

330

333

0,91

Wielkopolskie

767

777

1,30

Zachodniopomorskie
Łącznie

3.2.2.3.1

403

418

3,72

8 894

8 969

0,84

Placówki POZ na 10 000 mieszkańców

Tabela 24 – Liczba placówek POZ na 10 000 mieszkańców [3]

Województwo

Liczba placówek POZ
2003 r.

Zmiana [%]

2004 r.

Dolnośląskie

8,2

8,3

1,22

Kujawsko–Pomorskie

4,5

4,6

2,22

Lubelskie

7,7

7,9

2,60

Lubuskie

5,8

6,0

3,45

Łódzkie

6,5

7,1

9,23

Małopolskie

5,6

5,6

0,00

Mazowieckie

5,1

5,1

0,00

Opolskie

3,9

4,0

2,56

Podkarpackie

6,0

5,9

-1,67

Podlaskie

3,0

3,1

3,33

Pomorskie

4,1

4,4

7,32

Śląskie

3,6

3,6

0,00

Świętokrzyskie

4,6

4,5

-2,17

Warmińsko–Mazurskie

3,8

3,9

2,63

Wielkopolskie

3,6

3,7

2,78

Zachodniopomorskie

6,4

6,7

4,69

Kraj

5,2

5,3

1,92
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3.2.2.4

Personel medyczny

W 2004 roku opiekę medyczną nad pacjentami sprawowało w Polsce ponad 314 tys. lekarzy, lekarzy dentystów,
farmaceutów, pielęgniarek i położnych. (5)

3.2.2.4.1

Lekarze

Tabela 25 – Liczba lekarzy w Polsce (4)

Województwo

Liczba lekarzy
2003 r.

2004 r.

Zmiana [%]

Dolnośląskie

9 789

9 996

2,11

Kujawsko–Pomorskie

5 408

5 525

2,16

Lubelskie

7 175

7 328

2,13

Lubuskie

2 365

2 397

1,35

Łódzkie

9 406

9 839

4,60

Małopolskie

9 778

9 992

2,19

Mazowieckie

21 819

22 404

2,68

Opolskie

2 367

2 385

0,76

Podkarpackie

4 706

4 780

1,57

Podlaskie

4 296

4 397

2,35

Pomorskie

7 544

7 615

0,94

Śląskie

16 285

16 444

0,98

Świętokrzyskie

3 326

3 387

1,83

Warmińsko–Mazurskie

3 333

3 389

1,68

Wielkopolskie

9 475

9 693

2,30

Zachodniopomorskie

5 356

5 482

2,35

122 428

125 053

2,14

Łącznie
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Tabela 26 – Liczba lekarzy na 10 000 mieszkańców (4)

Województwo

Liczba lekarzy
2003 r.

Zmiana [%]

2004 r.

Dolnośląskie

33,8

34,6

2,37

Kujawsko–Pomorskie

26,2

26,7

1,91

Lubelskie

32,7

33,5

2,45

Lubuskie

23,4

23,8

1,71

Łódzkie

36,2

38,0

4,97

Małopolskie

30,1

30,6

1,66

Mazowieckie

42,5

43,5

2,35

Opolskie

22,4

22,7

1,34

Podkarpackie

22,4

22,8

1,79

Podlaskie

35,6

36,6

2,81

Pomorskie

34,5

34,7

0,58

Śląskie

34,5

35,0

1,45

Świętokrzyskie

25,8

26,3

1,94

Warmińsko–Mazurskie

23,3

23,7

1,72

Wielkopolskie

28,2

28,8

2,13

Zachodniopomorskie

31,6

32,3

2,22

Kraj

32,1

32,8

2,18

3.2.2.4.2

Pielęgniarki

Tabela 27 – Liczba pielęgniarek w Polsce (4)

Województwo

Liczba pielęgniarek
2003 r.

2004 r.

Zmiana [%]

Dolnośląskie

21 854

21 539

-1,44

Kujawsko–Pomorskie

12 414

13 193

6,28

Lubelskie

17 292

16 912

-2,20

Lubuskie

6 511

6 621

1,69

Łódzkie

22 835

22 990

0,68

Małopolskie

28 868

28 948

0,28

Mazowieckie

33 311

33 932

1,86

Opolskie

6 670

7 200

7,95

14 928

14 259

-4,48

Podlaskie

8 554

8 222

-3,88

Pomorskie

12 477

13 063

4,70

Śląskie

32 957

34 150

3,62

8 398

8 684

3,41

Podkarpackie

Świętokrzyskie
Warmińsko–Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Łącznie

8 246

8 701

5,52

19 944

20 244

1,50

9 941

10 160

2,20

265 200

268 818

1,36
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Tabela 28 – Liczba pielęgniarek na 10 000 mieszkańców (4)

Liczba pielęgniarek

Województwo

2003 r.

Zmiana [%]

2004 r.

Dolnośląskie

75,4

74,5

-1,19

Kujawsko–Pomorskie

60,0

63,8

6,33

Lubelskie

78,9

77,4

-1,90

Lubuskie

64,5

65,6

1,71

Łódzkie

87,9

88,8

1,02

Małopolskie

88,7

88,8

0,11

Mazowieckie

64,9

65,9

1,54

Opolskie

63,2

68,5

8,39

Podkarpackie

71,2

68,0

-4,49

Podlaskie

71,0

68,4

-3,66

Pomorskie

57,0

59,5

4,39

Śląskie

69,9

72,6

3,86

Świętokrzyskie

65,0

67,4

3,69

Warmińsko–Mazurskie

57,7

60,9

5,55

Wielkopolskie

59,4

60,2

1,35

Zachodniopomorskie

58,6

59,9

2,22

Kraj

69,4

70,4

1,44

3.2.3

Świadczeniodawcy

3.2.3.1

Świadczeniodawcy mający podpisane umowy z NFZ

Tabela 29 – Świadczeniodawcy mający podpisane umowy z NFZ w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu

Oddział
Dolnośląskie

Liczba świadczeniodawców
2003

2004

Zmiana [%]

bd

2 433

bd

972

1 129

16,15

Lubelskie

1 217

1 492

22,60

Lubuskie

770

791

2,73

Łódzkie

bd

bd

bd

1 198

1 408

17,53

Kujawsko–Pomorskie

Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie

bd

bd

bd

908

938

3,30

1 283

1 412

10,05

bd

bd

bd

Pomorskie

1 202

1 298

7,99

Śląskie

2 817

2 714

-3,66

Świętokrzyskie

609

609

0,00

Warmińsko–Mazurskie

438

434

-0,91

Wielkopolskie

2 727

2 791

2,35

Zachodniopomorskie

1 174

1 328

13,12
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Tabela 30 – Świadczeniodawcy publiczni mający podpisane umowy z NFZ w oddziałach wojewódzkich Funduszu

Oddział

Liczba świadczeniodawców
2003

Dolnośląskie

2004

Zmiana [%]

bd

501

bd

Kujawsko–Pomorskie

173

167

-3,47

Lubelskie

120

118

-1,67

Lubuskie

45

43

-4,44

Łódzkie

bd

bd

bd

Małopolskie

205

201

-1,95

Mazowieckie

bd

bd

bd

Opolskie

189

117

-38,10

Podkarpackie

161

101

-37,27

Podlaskie

bd

bd

bd

Pomorskie

129

145

12,40

Śląskie

285

234

-17,89

Świętokrzyskie

157

124

-21,02

Warmińsko–Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

84

73

-13,10

117

101

-13,68

94

85

-9,57

Tabela 31 – Świadczeniodawcy niepubliczni mający podpisane umowy z NFZ w oddziałach wojewódzkich Funduszu

Oddział
Dolnośląskie

Liczba świadczeniodawców
2003

2004

Zmiana [%]

bd

938

bd

330

432

30,91

Lubelskie

1 097

1 374

25,25

Lubuskie

715

748

4,62

Łódzkie

bd

bd

bd

Małopolskie

993

1 207

21,55

Mazowieckie

bd

bd

bd

305

407

33,44

Kujawsko–Pomorskie

Opolskie
Podkarpackie

1 122

1 311

16,84

Podlaskie

bd

bd

bd

Pomorskie

479

496

3,55

Śląskie

2 532

2 480

-2,05

Świętokrzyskie

135

137

1,48

Warmińsko–Mazurskie

354

361

1,98

Wielkopolskie

2 610

2 690

3,07

Zachodniopomorskie

1 080

1 243

15,09

3.2.3.2

Komentarz

Zauważalny w latach 2003–2004 spadek liczby świadczeniodawców publicznych oraz jednoczesny wzrost liczby
świadczeniodawców niepublicznych związany był z rozwojem komercyjnego rynku w ochronie zdrowia
i przekształceniami w ochronie zdrowia w ogóle.

57

Raport NFZ za 2004 r.

3.2.4

Ubezpieczeni

3.2.4.1

Informacje ogólne

Informacje o liczbie ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oparte są o wprowadzony w 2004 roku
Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU).
CWU zbudowany został w oparciu o następujące źródła danych:
•

wykazy osób uznanych za ubezpieczone, pobrane z lokalnych systemów informatycznych oddziałów
wojewódzkich Funduszu, wg stanu na dzień 30 kwietnia 2003 r. – przyjęte jednorazowo,

•

wykaz osób uznanych za ubezpieczone przez Branżową Kasę Chorych dla Służb Mundurowych
wg stanu na dzień 31 marca 2003 r. – przyjęte jednorazowo,
•
informacje zgromadzone przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia pomiędzy
30 kwietnia 2003 r. a 31 grudnia 2003 r. – przyjęte jako dane uzupełniające,
CWU zasilany jest w oparciu o następujące źródła danych:
•
bieżące informacje o osobach ubezpieczonych przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
•
•

bieżące informacje o osobach ubezpieczonych przekazywane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,
informacje przyjmowane na bieżąco od osób ubezpieczonych,

•

informacje przyjmowane na bieżąco od instytucji właściwych lub instytucji łącznikowych UE,

•
•

informacje przyjmowane na bieżąco od wójtów, burmistrzów i prezydentów gminy,
umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego,

•

informacje z Departamentu Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
– o zgonach osób zarejestrowanych i cofnięciu omyłkowo wprowadzonej informacji o zgonie,
– o osobach, którym nowo nadano lub zmieniono numer ewidencyjny PESEL,
– służące do zweryfikowania poprawności danych personalnych i adresowych.

3.2.4.2

Ubezpieczeni w NFZ

Tabela 32 – Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych – dane przekazane z systemów informatycznych Kas Chorych wg stanu
na dzień 31 marca 2003 r., przed weryfikacją danych pod względem powtórzeń numerów pesel.

Kasa Chorych

liczba

Dolnośląska

2 786 399

Kujawsko–Pomorska

2 020 370

Lubelska

2 250 917

Lubuska

955 705

Łódzka

2 524 907

Małopolska

3 121 105

Mazowiecka

4 899 772

Opolska

954 020

Podkarpacka

2 109 210

Podlaska

1 221 799

Pomorska

2 163 750

Śląska

4 716 744

Świętokrzyska

1 315 832

Warmińsko–Mazurska

1 399 068

Wielkopolska

3 394 553

Zachodniopomorska

1 680 537

Branżowa Kasa Chorych dla Służb Mundurowych

3 004 525

Ogółem

40 519 213
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Tabela 33 – Liczba ubezpieczonych w poszczególnych OW NFZ, stan na 31 grudnia 2003 r.

Ubezpieczeni obowiązkowo
Oddział

ogółem

opłacający składkę

członkowie rodzin
korzystający z
ubezpieczenia

Dolnośląski

2 834 463

2 644 537

189 926

Kujawsko–Pomorski

2 061 037

1 417 320

643 717

Lubelski

2 209 024

1 506 473

702 551

Lubuski

1 006 710

698 453

308 257

Łódzki

2 547 732

1 843 946

703 786

Małopolski

3 131 786

2 834 621

297 165

Mazowiecki

4 976 450

3 586 874

1 389 576

967 073

682 625

284 448

Podkarpacki

2 080 141

1 540 636

539 505

Podlaski

1 188 173

811 196

376 977

Pomorski

2 150 664

1 937 804

212 860

Śląski

4 582 351

3 177 157

1 405 194

Świętokrzyski

1 288 500

892 039

396 461

Warmińsko–Mazurski

1 426 795

976 603

450 192

Wielkopolski

3 307 574

2 277 846

1 029 728

Zachodniopomorski

1 685 172

1 289 803

395 369

37 061
37 480 706

32 928
28 150 861

4 133
9 329 845

Opolski

bez określenia oddziału
Ogółem

Tabela 34 – Ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia stan na 28 grudnia 2004 r.
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Tabela 35 – Ubezpieczenia dobrowolne – Kategorie osób ubezpieczonych dobrowolnie stan na 28 grudnia 2004 r.

Zgodnie z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych na koniec 2004 r. liczba osób ubezpieczonych ogółem, czyli
ubezpieczonych obowiązkowo i dobrowolnie, wynosiła 37 909 915 osób, w tym:
•
•

3.2.4.3

liczba osób ubezpieczonych obowiązkowo to 37 471 002,
liczba osób ubezpieczonych dobrowolnie to 16 560.

Komentarz

Dynamika zmian danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych o osobach zgłoszonych do ubezpieczenia,
zależna była w 2003 r. i 2004 r. od kilku istotnych zdarzeń.
Po otrzymaniu danych z Regionalnych Kas Chorych oraz Branżowej Kasy Chorych dokonano weryfikacji danych
pod względem powtórzeń międzykasowych (występowania tego samego ubezpieczonego w rejestrach różnych
Kas Chorych), stąd różnica w danych przekazanych z Kas Chorych a raportem o liczbie osób zgłoszonych do
ubezpieczenia na koniec 2003 r.
Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują przepisy §11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 kwietnia 2003 r. (DzU nr 62, poz. 561), dotyczące obowiązku przekazywania danych o ubezpieczonych
przez KRUS. Pozwoliło to w ciągu roku na przeprowadzenie weryfikacji zgromadzonych danych historycznych
i porównanie z bieżącymi informacjami przekazywanymi przez KRUS.
Od 1 maja 2004 r. NFZ zaczął funkcjonować w ramach przepisów o koordynacji. W ramach edycji danych, przy
potwierdzaniu prawa do ubezpieczenia, np. przy wydawaniu dokumentów uprawniających do korzystania z opieki
zdrowotnej w innych krajach UE, możliwe było bieżące weryfikowanie danych i ewentualne korygowanie
informacji zawartych w CWU.
Jednocześnie, w ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, doprowadzono do zauważalnego
wzrostu poziomu identyfikacji przez ZUS danych o osobach opłacających składkę ubezpieczenia zdrowotnego.
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4 Finanse NFZ w 2004 roku
4.1 Gospodarka finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia na tle ustaw
4.1.1

Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia

Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. w dniu 1 kwietnia 2003 r. utworzony został Narodowy Fundusz
Zdrowia i z tym dniem stał się podmiotem wszelkich praw i obowiązków zlikwidowanych kas chorych (art. 202
ust. 1). Pod rządami niniejszej ustawy Fundusz funkcjonował do dnia 1 października 2004 r.
Przychody Funduszu w blisko 99% pochodziły z należnych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
Inne przychody Funduszu, zgodnie z art. 131 ww. ustawy, to:
•
•

dochody z lokat i papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa,
odsetki od nieopłaconych w terminie składek,

•

darowizny i zapisy,

•
•

środki na zadania zlecone,
środki uzyskane z tytułu roszczeń regresowych,

•
inne przychody.
Plan finansowy, jak również sprawozdania finansowe, w tym sprawozdanie z realizacji planu finansowego,
sporządzane były w ujęciu memoriałowym, tzn. wszystkie zdarzenia gospodarcze sprawozdawane były w okresie,
w którym miały miejsce.
Fundusz mógł lokować swoje środki (zgodnie z art. 133 ustawy) na rachunkach bankowych w bankach, których
kapitał własny wynosił co najmniej 100.000.000 zł, w taki sposób, aby uzyskać jak największy stopień
bezpieczeństwa i rentowności przy jednoczesnym zachowaniu płynności środków.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. wprowadziła zmianę systemu finansowania usług zdrowotnych, polegającą
na jego „otwarciu” (ubezpieczony uzyskał prawo korzystania z usług medycznych na terenie całego kraju, a nie
tak jak było przed powstaniem NFZ, tylko na terenie „swego” województwa) oraz wprowadzeniu zasady, że
oddział wojewódzki kontraktuje i finansuje świadczenia udzielone przez placówki funkcjonujące na jego terenie
dla wszystkich ubezpieczonych, zarówno pochodzących z danego województwa, jak i innych województw. W
związku z powyższym podział środków finansowych pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu oparty był m.in.
na:
•

agregacji umów (umów zawartych przez właściwą Regionalną Kasę Chorych i tej części umów
zawartych przez Branżową Kasę Chorych, która była wykonywana na terenie danego województwa),
przeprowadzonej przez oddziały wojewódzkie w 2003 r.,

•

mechanizmie wyrównania finansowego pomiędzy kasami chorych w 2003 r. (przekazania przez
województwa „bogate” części przychodów ze składek na rzecz województw „biednych”.,

•

wynikach rozliczeń międzykasowych oraz promes systemu kas chorych, z punktu widzenia migracji
ubezpieczonych (regułą był obowiązek leczenia się w „swoim” województwie; w przypadkach
szczególnych ubezpieczony mógł wnioskować o wydanie tzw. promesy zapłaty przez „jego” kasę
chorych innej kasie chorych za usługę wykonaną w „obcym” województwie),

•

międzyoddziałowej migracji pacjentów wynikającej z różnego poziomu „nasycenia” województw
w placówki o charakterze ponadregionalnym, w tym instytuty i szpitale kliniczne.
Plany finansowe oddziałów wojewódzkich w 2003 roku, oprócz wymienionych powyżej elementów, dla
zachowania zasady bezpieczeństwa w pierwszym roku funkcjonowania NFZ, zawierały także rezerwy w kosztach
świadczeń zdrowotnych utworzone na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, trudnych do przewidzenia w chwili
powstawania NFZ. Rezerwy te uruchamiano sukcesywnie w ciągu roku, na wnioski oddziałów, w miarę
ujawniających się potrzeb.
Istotną różnicą w odniesieniu do obecnie obowiązującej ustawy, tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., jest fakt, iż
zgodnie z art. 48 ust. 1–3 ustawy z 23 stycznia 2003 r. Fundusz nie finansował kosztów leczenia ubezpieczonego
lub badań diagnostycznych poza granicami kraju, a koszty leczenia lub badań diagnostycznych ubezpieczonego
poza granicami kraju wynikające z umów międzynarodowych lub udzielane na podstawie skierowania ministra
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właściwego do spraw zdrowia (ust. 2 niniejszego artykułu), wraz z kosztami transportu ubezpieczonego
za granicę i do kraju były finansowane z budżetu państwa.

4.1.2

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych
dokonano szeregu zmian w dotychczas obowiązujących przepisach w zakresie gospodarki finansowej Funduszu.
Zgodnie z art. 116 przywołanej ustawy, środki finansowe, którymi dysponuje Fundusz uzupełniono o:
•
•

kredyty i pożyczki,
dotacje, w tym o dotację celową przeznaczona na finansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz
świadczeniobiorców nieubezpieczonych (nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego),
spełniających kryterium niskich dochodów, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (art. 97 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.).

Pozostałe istotne zmiany, wprowadzone ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r., dotyczące gospodarki finansowej to:
• wyznaczenie Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi bankowej Funduszu na zasadach wyłączności
(art. 114 ustawy),
•

określenie w art. 118 niniejszej ustawy szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków finansowych
pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Funduszu z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń
opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (wydanie na mocy ww. art. rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 sierpnia 2005r – DzU nr 148 poz. 2332),

•

finansowanie świadczeń zdrowotnych i refundacji cen leków wynikających z przepisów o koordynacji
(ze środków własnych Funduszu tj. przychodów ze składek),

•

zabezpieczenie środków dla Funduszu w postaci dotacji z budżetu państwa na finansowanie świadczeń
opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe,
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 97 ust. 3 i 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r.).
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4.2 Plan finansowy NFZ
Gospodarka finansowa NFZ prowadzona jest w oparciu o plan finansowy, zrównoważony w zakresie przychodów
i kosztów, w którym określono przeznaczenie wszystkich środków finansowych będących w dyspozycji NFZ.
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r. został ustalony zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
30 września 2003 roku. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął realizację planu finansowego w 2004 roku
w oparciu o przepisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. Od 1 października 2004 r. kontynuował tę
działalność zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach planu finansowego na 2004 roku, sfinansował skutki ustaleń przyjętych
w dniu 6 stycznia 2004 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia i przedstawicielami „Porozumienia Zielonogórskiego” oraz
zadania wynikające z pełnienia funkcji instytucji właściwej i łącznikowej w związku z akcesją Polski do Unii
Europejskiej.
Tabela 36 – Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r. (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

1
2
3
4
5
6
7

Składka należna brutto w roku planowania
równa przypisowi składki
Planowany odpis aktualizujący składkę
należną *
Koszty poboru i ewidencjonowania
składek
Otrzymane środki na profilaktyczne
programy zdrowotne i programy polityki
zdrowotnej
Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej
dla ubezpieczonych
Koszty profilaktycznych programów
zdrowotnych i programów polityki
zdrowotnej realizowanych na zlecenie
Ministerstwa Zdrowia

31 176 563

31 176 563

0

100,0

935 296

309 298

-625 998

33,1

65 274

66 635

1 361

102,1

0

65 000

65 000

311 766

590

-311 176

0,2

29 172 347

30 514 475

1 342 128

104,6

0

65 000

65 000

319 427

334 873

15 446

104,8

15 764

136 055

120 291

863,1

402 000

102 000

-300 000

25,4

17 505

18 982

1 477

108,4

3 729

3 729

0

100,0

0

0

0

–

–

8

Koszty administracyjne

9

Pozostałe przychody

10

Pozostałe koszty

11

Przychody finansowe

12

Koszty finansowe

13

Wynik finansowy

14

Przychody ogółem

31 209 832

31 396 600

186 768

100,6

15

Koszty ogółem

31 209 832

31 396 600

186 768

100,6

–

* Różnica między składką należną a rzeczywiście otrzymaną.

63

Raport NFZ za 2004 r.

4.2.1

Zmiany planu finansowego NFZ ustalonego na 2004 rok

Plan finansowy Funduszu ulegał w trakcie roku kilkakrotnym zmianom, które zatwierdzane były kolejnymi
zarządzeniami Ministra Zdrowia. W konsekwencji niniejszych zmian wartość środków finansowych
przeznaczonych przez NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych zwiększona została łącznie o kwotę
1.342.135 tys. zł, tj. o 4,6% w stosunku do pierwotnego planu finansowego na 2004 r.
Środki finansowe w rodzaju „Programy profilaktyczne i promocja zdrowia” (pozycja10 - „profilaktyka” w tabelach
38-55) wykazane w planie pierwotnym, zostały przeznaczone na sfinansowanie ustaleń zawartych pomiędzy
Ministrem Zdrowia a Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”,
natomiast plan ostateczny ujmuje środki finansowe przekazane przez Ministerstwo Zdrowia.
Tabela 37 – Zmiany planu finansowego NFZ na 2004 rok w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

3 229 018

3 511 386

282 368

108,7

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2 171 698

2 115 590

-56 108

97,4

3

lecznictwo szpitalne

11 728 730

13 148 042

1 419 312

112,1

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

998 829

1 040 268

41 439

104,1

5

rehabilitacja lecznicza

760 216

829 450

69 234

109,1

6

opieka długoterminowa

473 679

482 177

8 498

101,8

7

Leczenie stomatologiczne

959 905

937 990

-21 915

97,7

8

lecznictwo uzdrowiskowe

339 495

333 492

-6 003

98,2

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

912 637

883 838

-28 799

96,8

64 950

65 000

50

100,1

957 300

800 598

-156 702

83,6

351 641

389 267

37 626

110,7

6 123 432

6 027 377

-96 055

98,4

100 817

10 000

-90 817

9,9

0

5 000

5 000

29 172 347

30 514 475

1 342 128

10
11
12
13
14

15

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń
zdrowotnych oraz refundacji cen leków
koszty świadczeń zdrowotnych oraz
refundacji cen leków wynikające z
koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego dotyczących rzeczowych
świadczeń leczniczych w Unii Europejskiej

Suma

–
104,6
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4.2.1.1

Zmiany planu finansowego oddziałów wojewódzkich i centrali NFZ na 2004 r.
w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych

Tabela 38 – Zmiany planu finansowego oddziałów wojewódzkich NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

3 229 018

3 511 386

282 368

108,7

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2 171 698

2 115 590

-56 108

97,4

3

lecznictwo szpitalne

11 728 730

13 148 042

1 419 312

112,1

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

998 829

1 040 268

41 439

104,1

5

rehabilitacja lecznicza

760 216

829 450

69 234

109,1

6

opieka długoterminowa

473 679

482 177

8 498

101,8

7

leczenie stomatologiczne

959 905

932 990

-26 915

97,2

8

lecznictwo uzdrowiskowe

339 495

333 492

-6 003

98,2

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

912 637

883 838

-28 799

96,8

64 950

65 000

50

100,1

957 300

800 598

-156 702

83,6

351 641

389 267

37 626

110,7

6 123 432

6 006 883

-116 549

98,1

29 071 530

30 473 981

1 402 451

104,8

10

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne

11
12
13

refundacja cen leków

Suma

120,00%

112,10%

108,70%

104,10%

97,40%

100,00%

110,70%

109,10%
101,80% 97,20%

98,20%

96,80%

100,10%

98,10%

104,80%

83,60%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
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cz
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Wykres 6 – Dynamika zmian planu finansowego wg rodzajów świadczeń
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Tabela 39 – Zmiany planu finansowego Dolnośląskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

1

podstawowa opieka zdrowotna

245 106

264 900

19 794

108,1

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

148 762

144 871

-3 891

97,4

3

lecznictwo szpitalne

865 386

947 444

82 058

109,5

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

66 826

74 152

7 326

111,0

5

rehabilitacja lecznicza

58 731

65 527

6 796

111,6

6

opieka długoterminowa

31 715

34 957

3 242

110,2

7

leczenie stomatologiczne

61 368

60 796

-572

99,1

8

lecznictwo uzdrowiskowe

19 548

52 936

33 388

270,8

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

67 742

65 500

-2 242

96,7

10

profilaktyka

1 413

4 914

3 501

347,8

66 597

69 284

2 687

104,0

28 210

29 853

1 643

105,8

485 856

470 634

-15 222

96,9

2 147 260

2 280 854

133 594

106,2

11
12
13

świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki
pomocnicze i lecznicze środki techniczne
refundacja cen leków

Suma

Tabela 40 – Zmiany planu finansowego Kujawsko–Pomorskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

177 942

193 950

16 008

109,0

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

135 526

127 526

-8 000

94,1

3

lecznictwo szpitalne

594 042

654 963

60 921

110,3

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

45 241

46 727

1 486

103,3

5

rehabilitacja lecznicza

37 771

40 645

2 874

107,6

6

opieka długoterminowa

25 730

25 885

155

100,6

7

leczenie stomatologiczne

60 064

54 736

-5 328

91,1

8

lecznictwo uzdrowiskowe

15 761

53 174

37 413

337,4

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

42 428

44 401

1 973

104,7

4 050

3 575

-475

88,3

34 748

41 783

7 035

120,2

14 373

18 073

3 700

125,7

334 651

331 601

-3 050

99,1

1 522 327

1 633 464

111 137

107,3

10
11
12
13
Suma

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków
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Tabela 41 – Zmiany planu finansowego Lubelskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

190 500

211 914

21 414

111,2

87 400

86 073

-1 327

98,5

3

lecznictwo szpitalne

664 180

727 817

63 637

109,6

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

52 100

60 368

8 268

115,9

5

rehabilitacja lecznicza

20 600

24 931

4 331

121,0

6

opieka długoterminowa

22 317

18 720

-3 597

83,9

7

leczenie stomatologiczne

51 500

50 369

-1 131

97,8

8

lecznictwo uzdrowiskowe

21 195

15 527

-5 668

73,3

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

61 800

59 511

-2 289

96,3

1 800

3 829

2 029

212,7

45 300

46 805

1 505

103,3

18 250

22 750

4 500

124,7

332 579

331 579

-1 000

99,7

1 569 521

1 656 364

86 843

105,5

10
11
12
13

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków

Suma

Tabela 42 – Zmiany planu finansowego Lubuskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

85 533

93 100

7 567

108,8

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

47 000

46 600

-400

99,1

3

lecznictwo szpitalne

282 539

309 185

26 646

109,4

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

40 000

47 500

7 500

118,8

5

rehabilitacja lecznicza

22 500

22 600

100

100,4

6

opieka długoterminowa

11 458

9 500

-1 958

82,9

7

leczenie stomatologiczne

23 729

20 100

-3 629

84,7

8

lecznictwo uzdrowiskowe

8 496

0

-8 496

0,0

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

29 532

29 532

0

100,0

1 400

1 749

349

124,9

19 455

20 450

995

105,1

9 601

11 100

1 499

115,6

144 740

142 250

-2 490

98,3

725 983

751 917

25 934

103,6

10
11
12
13
Suma

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków
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Tabela 43 – Zmiany planu finansowego Łódzkiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

222 161

228 313

6 152

102,8

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

114 743

95 059

-19 684

82,8

3

lecznictwo szpitalne

730 598

868 191

137 593

118,8

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

75 007

72 368

-2 639

96,5

5

rehabilitacja lecznicza

41 737

48 330

6 593

115,8

6

opieka długoterminowa

29 863

29 029

-834

97,2

7

leczenie stomatologiczne

70 173

60 856

-9 317

86,7

8

lecznictwo uzdrowiskowe

13 924

0

-13 924

0,0

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

55 543

56 179

636

101,1

3 000

4 420

1 420

147,3

58 344

48 427

-9 917

83,0

24 200

25 200

1 000

104,1

448 602

446 148

-2 454

99,5

1 887 895

1 978 100

90 205

104,8

10
11
12
13

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków

Suma

Tabela 44 – Zmiany planu finansowego Małopolskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

269 911

290 476

20 565

107,6

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

185 755

177 150

-8 605

95,4

3

lecznictwo szpitalne

969 834

1 079 632

109 798

111,3

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

71 608

71 931

323

100,5

5

rehabilitacja lecznicza

67 174

70 051

2 877

104,3

6

opieka długoterminowa

48 849

50 146

1 297

102,7

7

leczenie stomatologiczne

75 947

78 340

2 393

103,2

8

lecznictwo uzdrowiskowe

31 672

54 138

22 466

170,9

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

65 359

65 313

-46

99,9

4 989

5 434

445

108,9

91 422

78 310

-13 112

85,7

32 361

39 777

7 416

122,9

532 937

528 937

-4 000

99,2

2 447 818

2 584 201

136 383

105,6

10
11
12
13
Suma

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków

68

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 45 – Zmiany planu finansowego Mazowieckiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

435 477

477 515

42 038

109,7

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

365 240

342 033

-23 207

93,6

3

lecznictwo szpitalne

1 846 781

2 133 324

286 543

115,5

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

183 638

175 504

-8 134

95,6

5

rehabilitacja lecznicza

162 734

170 463

7 729

104,7

6

opieka długoterminowa

72 956

85 959

13 003

117,8

7

leczenie stomatologiczne

120 036

121 200

1 164

101,0

8

lecznictwo uzdrowiskowe

76 543

1 981

-74 562

2,6

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

156 118

127 200

-28 918

81,5

10
11
12
13

4 793

8 683

3 890

181,2

świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne

211 635

130 553

-81 082

61,7

49 220

54 000

4 780

109,7

refundacja cen leków

939 492

928 000

-11 492

98,8

4 624 663

4 747 732

123 069

102,7

profilaktyka

Suma

Tabela 46 – Zmiany planu finansowego Opolskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

82 300

91 243

8 943

110,9

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

51 600

46 230

-5 370

89,6

3

lecznictwo szpitalne

284 808

308 062

23 254

108,2

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

27 600

28 440

840

103,0

5

rehabilitacja lecznicza

24 600

30 000

5 400

122,0

6

opieka długoterminowa

10 400

11 550

1 150

111,1

7

leczenie stomatologiczne

20 500

20 250

-250

98,8

8

lecznictwo uzdrowiskowe

5 992

0

-5 992

0,0

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

23 630

25 232

1 602

106,8

1 000

1 677

677

167,7

21 800

19 795

-2 005

90,8

9 500

10 800

1 300

113,7

143 307

141 107

-2 200

98,5

707 037

732 709

25 672

103,6

10
11
12
13
Suma

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków
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Tabela 47 – Zmiany planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

176 564

196 094

19 530

111,1

99 486

93 786

-5 700

94,3

3

lecznictwo szpitalne

598 738

656 360

57 622

109,6

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

46 554

44 154

-2 400

94,8

5

rehabilitacja lecznicza

36 755

39 605

2 850

107,8

6

opieka długoterminowa

21 362

27 668

6 306

129,5

7

leczenie stomatologiczne

55 022

55 022

0

100,0

8

lecznictwo uzdrowiskowe

23 677

30 195

6 518

127,5

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

53 429

52 994

-435

99,2

6 007

3 608

-2 399

60,1

41 060

32 060

-9 000

78,1

23 047

23 507

460

102,0

293 091

293 091

0

100,0

1 474 792

1 544 536

69 744

104,7

10
11
12
13

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków

Suma

Tabela 48 – Zmiany planu finansowego Podlaskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

103 166

108 100

4 934

104,8

66 000

63 800

-2 200

96,7

3

lecznictwo szpitalne

381 000

416 433

35 433

109,3

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

38 600

37 100

-1 500

96,1

5

rehabilitacja lecznicza

16 400

16 200

-200

98,8

6

opieka długoterminowa

13 000

11 500

-1 500

88,5

7

leczenie stomatologiczne

28 500

27 150

-1 350

95,3

8

lecznictwo uzdrowiskowe

8 234

570

-7 664

6,9

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

32 500

32 850

350

101,1

1 800

2 061

261

114,5

25 000

23 000

-2 000

92,0

9 000

12 000

3 000

133,3

168 692

176 790

8 098

104,8

891 892

925 493

33 601

103,8

10
11
12
13
Suma

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków
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Tabela 49 – Zmiany planu finansowego Pomorskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

179 902

199 320

19 418

110,8

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

138 223

127 446

-10 777

92,2

3

lecznictwo szpitalne

617 404

664 548

47 144

107,6

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

54 362

54 362

0

100,0

5

rehabilitacja lecznicza

36 966

39 571

2 605

107,0

6

opieka długoterminowa

16 216

17 288

1 072

106,6

7

leczenie stomatologiczne

61 212

61 849

637

101,0

8

lecznictwo uzdrowiskowe

9 362

11 594

2 232

123,8

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

43 513

43 293

-220

99,5

1 967

3 731

1 764

189,7

51 723

51 891

168

100,3

18 705

23 005

4 300

123,0

348 779

360 000

11 221

103,2

1 578 334

1 654 167

75 833

104,8

10
11
12
13

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków

Suma

Tabela 50 – Zmiany planu finansowego Śląskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

390 272

428 763

38 491

109,9

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

270 183

312 923

42 740

115,8

1 551 859

1 756 969

205 110

113,2

108 059

127 069

19 010

117,6

3

lecznictwo szpitalne

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

5

rehabilitacja lecznicza

90 418

107 368

16 950

118,7

6

opieka długoterminowa

84 980

82 680

-2 300

97,3

7

leczenie stomatologiczne

146 061

142 211

-3 850

97,4

8

lecznictwo uzdrowiskowe

55 157

30 685

-24 472

55,6

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

99 454

95 784

-3 670

96,3

profilaktyka

10
11
12
13
Suma

22 732

7 949

-14 783

35,0

świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne

141 609

94 789

-46 820

66,9

45 000

45 000

0

100,0

refundacja cen leków

788 560

746 820

-41 740

94,7

3 794 344

3 971 061

176 717

104,7
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Tabela 51 – Zmiany planu finansowego Świętokrzyskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

112 709

121 779

9 070

108,0

55 786

58 015

2 229

104,0

3

lecznictwo szpitalne

393 584

444 032

50 448

112,8

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

36 163

36 615

452

101,2

5

rehabilitacja lecznicza

26 938

29 067

2 129

107,9

6

opieka długoterminowa

8 870

9 110

240

102,7

7

leczenie stomatologiczne

25 799

24 565

-1 234

95,2

8

lecznictwo uzdrowiskowe

11 107

26 002

14 895

234,1

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

27 502

27 008

-494

98,2

590

2 236

1 646

379,0

22 717

22 590

-127

99,4

7 978

10 189

2 211

127,7

194 923

183 592

-11 331

94,2

924 666

992 564

67 898

107,3

10
11
12
13

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków

Suma

Tabela 52 – Zmiany planu finansowego Warmińsko–Mazurskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

122 930

133 100

10 170

108,3

89 176

88 536

-640

99,3

3

lecznictwo szpitalne

432 470

464 877

32 407

107,5

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

42 732

42 300

-432

99,0

5

rehabilitacja lecznicza

29 638

31 516

1 878

106,3

6

opieka długoterminowa

19 317

19 265

-52

99,7

7

leczenie stomatologiczne

45 000

45 970

970

102,2

8

lecznictwo uzdrowiskowe

9 611

1 751

-7 860

18,2

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

37 000

37 117

117

100,3

2 358

2 477

119

105,0

28 000

28 330

330

101,2

13 000

14 200

1 200

109,2

199 450

202 500

3 050

101,5

1 070 682

1 109 462

38 780

103,6

10
11
12
13
Suma

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków
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Tabela 53 – Zmiany planu finansowego Wielkopolskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

287 898

310 658

22 760

107,9

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

224 021

212 821

-11 200

95,0

3

lecznictwo szpitalne

1 031 959

1 155 045

123 086

111,9

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

75 845

86 442

10 597

114,0

5

rehabilitacja lecznicza

57 638

61 203

3 565

106,2

6

opieka długoterminowa

46 309

38 583

-7 726

83,3

7

leczenie stomatologiczne

76 784

71 303

-5 481

92,9

8

lecznictwo uzdrowiskowe

23 058

0

-23 058

0,0

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

78 528

71 724

-6 804

91,3

1 941

5 732

3 791

295,3

71 642

66 900

-4 742

93,4

33 865

34 384

519

101,5

500 587

491 523

-9 064

98,2

2 510 075

2 600 586

90 511

103,6

10
11
12
13

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków

Suma

Tabela 54 – Zmiany planu finansowego Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Plan pierwotny

Plan ostateczny

Różnica

Dynamika
[%]

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

podstawowa opieka zdrowotna

2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

146 647

162 161

15 514

110,6

92 797

92 721

-76

99,9

3

lecznictwo szpitalne

483 548

561 160

77 612

116,1

4

opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień

34 494

35 236

742

102,2

5

rehabilitacja lecznicza

29 616

32 373

2 757

109,3

6

opieka długoterminowa

10 337

10 337

0

100,0

7

leczenie stomatologiczne

38 210

38 273

63

100,2

8

lecznictwo uzdrowiskowe

6 158

54 939

48 781

892,2

9

pomoc doraźna i transport sanitarny

38 559

50 200

11 641

130,2

5 110

2 925

-2 185

57,2

26 248

25 631

-617

97,6

15 331

15 429

98

100,6

267 186

232 311

-34 875

86,9

1 194 241

1 310 771

116 530

109,8

10
11
12
13
Suma

profilaktyka
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków
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4.2.1.2
•

Główne przyczyny zmian planu finansowego NFZ na 2004 rok w zakresie kosztów
świadczeń zdrowotnych

•

Realizacja ustaleń zawartych pomiędzy Ministrem Zdrowia, a Federacją Związków Pracodawców
Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”.
Realizacja ustaleń zawartych pomiędzy NFZ, a samorządem pielęgniarek i położnych.

•

Realizacja zadań wynikających z akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

•

Realizacja Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia
pierwotnego i/lub wtórnego.

•

Finansowanie badań metodą pozytonowej emisyjnej tomografii PET–CT w Kujawsko–Pomorskim OW
NFZ – zawarcie umowy z jedynym w kraju świadczeniodawcą.
Optymalizacja struktury kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem dodatkowych
nakładów na świadczenia, z punktu widzenia realizacji ustawowych zadań NFZ.

•
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4.2.2

Przychody

Zgodnie z art. 116 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
przychodami NFZ są:
•
należne składki na ubezpieczenie zdrowotne,
•

odsetki od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

•

darowizny i zapisy,

•
•

środki przekazane na realizację zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie,
dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz
świadczeniobiorców nieubezpieczonych, spełniających kryterium niskich dochodów,

•
•

środki uzyskane z roszczeń regresowych,
przychody z lokat,

•
inne przychody.
Środki finansowe Funduszu mogą pochodzić również z kredytów i pożyczek.
Tabela 55 – Planowana i zrealizowana wysokość poszczególnych elementów przychodów, ujętych w sprawozdaniu z realizacji
planu finansowego NFZ, w okresie 2003 i 2004 roku (w tys. zł)

Wyszczególnienie
Przychody z tytułu składki
bieżącej
Otrzymane środki na
profilaktyczne programy
zdrowotne i programy polityki
zdrowotnej realizowane na
zlecenie Ministra Zdrowia
Pozostałe przychody, w tym
m.in.:
przychody ze składek z lat
ubiegłych
Przychody finansowe
Przychody ogółem

Wykonanie
2003 r.*

Plan 2004 r.

28 628 503,88 31 176 563,00**

Wykonanie
2004 r.

Realizacja
planu [%]

Dynamika
2004/2003
[%]

31 263 735,53

100,28

109,20

46 900,40

65 000,00

36 548,81

56,23

77,93

437 900,21

136 055,00

375 173,92

275,75

85,68

138 768,95

0,00

204 275,35

–

147,21

53 753,68

18 982,00

69 575,18

366,53

129,43

29 167 058,17

31 396 600,00

31 745 033,44

101,11

108,84

Źródło: sprawozdanie z realizacji planu finansowego KCh i NFZ za 2003 i 2004 r.
*dane dotyczące 2003 r. obejmują realizację planu: w I kwartale 2003 r. przez KCh oraz II–IV kwartale 2003 r.
przez NFZ,
**planowane przychody z tytułu składki bieżącej nie pomniejszone o odpis aktualizujący składkę.
Wszystkie pozycje planu przychodów, z wyjątkiem środków otrzymanych na realizację programów zdrowotnych
i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministra Zdrowia, w 2004 r. przekroczyły wielkość
planowaną i wykazują wyraźną, choć zróżnicowaną dynamikę w odniesieniu do realizacji ww. przychodów w
2003 r. Istotnym powodem niższej niż ujęto w planie oraz umowie z Ministerstwem Zdrowia realizacji
przychodów, jest skrócony okres ich realizacji tj. dopiero od lipca 2004 r. W celu pełnego wykorzystania środków
przeznaczonych na programy polityki zdrowotnej NFZ zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uznanie
przez Radę Ministrów środków w wysokości 19,5 mln zł jako „niewygasających”. Powyższe działanie umożliwiło
NFZ kontynuowanie realizacji ww. świadczeń w pierwszych miesiącach 2005 roku.
W tabeli poniżej przedstawiono udział w strukturze poszczególnych elementów przychodów (według tytułów)
w przychodach ogółem NFZ w latach 2003 i 2004.
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Tabela 56 – Struktura zrealizowanych przychodów w latach 2003 i 2004 (w %)

Struktura przychodów
[%]

Wyszczególnienie

2003 r.
Przychody z tytułu składki bieżącej

2004 r.

98,16

98,48

Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki
zdrowotnej realizowane na zlecenie Ministra Zdrowia

0,16

0,12

Pozostałe przychody, w tym m.in.:

1,50

1,18

przychody ze składek z lat ubiegłych

0,48

0,64

Przychody finansowe

0,18

0,22

100,00

100,00

Przychody ogółem
Źródło: sprawozdanie z realizacji planu finansowego KCh i NFZ za 2003 i 2004 r.

Z analizy danych przedstawionych w tabeli powyżej wynika, że struktura przychodów NFZ w 2004 r.
ukształtowała się na podobnym poziomie jak w 2003 r. Największą pozycję przychodów Funduszu stanowią
przychody z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne, które w roku 2004 wyniosły blisko 98,5% ogółu
przychodów NFZ. Pozostałe pozycje przychodów – w łącznej wysokości 1,52% – obejmują: pozostałe przychody,
w tym ze składek z lat ubiegłych, przychody finansowe i środki otrzymane na profilaktyczne programy zdrowotne i
programy polityki zdrowotnej realizowane na zlecenie Ministra Zdrowia.

4.2.2.1

Przychody z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne

Łącznie w okresie 2004 r. przychody z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące składkę bieżącą
i z lat ubiegłych, wyniosły 31.468.010,88 tys. zł i były wyższe od wielkości planowanej o kwotę 600.745,88 tys. zł,
co prezentuje tabela poniżej.
Tabela 57 – Przychody z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2003 i 2004 (w tys. zł)

Przychody
ze składek brutto
na ubezpieczenie
zdrowotne

Wykonanie
2003 r.

Plan 2004 r.

Wykonanie
2004 r.

z ZUS

26 200 984,97

28 088 882,00

28 760 736,28

102,39

-671 854,28

109,77

Z KRUS

2 566 287,76

2 778 383,00

2 707 274,60

97,44

71 108,40

105,49

Łącznie

28 767 272,73

30 867 265,00

31 468 010,88

101,95

-600 745,88

109,39

Dynamika
Realizacja
Różnica
2004/2003
planu [%] (plan–wyk.)
[%]

Źródło: sprawozdanie z realizacji planu finansowego KCh i NFZ za 2003 i 2004 r.
Przychody z tytułu składki brutto na ubezpieczenie zdrowotne przekazywane z ZUS w roku 2004 stanowiły
91,40% łącznych przychodów z tytułu składek, natomiast przychody z tytułu składki przekazywanej z KRUS
8,60%.
Tabela 58 – Struktura przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2003 i 2004 (w %)

Przychody ze składek
brutto na ubezpieczenie
zdrowotne
z ZUS

Wykonanie
2003 r.

Plan 2004 r.

Wykonanie
2004 r.

Różnica
(plan–wyk.)

91,08

91,00

91,40

-0,40

Z KRUS

8,92

9,00

8,60

0,40

Łącznie

100,00

100,00

100,00

0,00

Źródło: sprawozdanie z realizacji planu finansowego KCh i NFZ za 2003 i 2004 r.
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Z analizy realizacji ww. przychodów wynika, że udział przychodów z tytułu składki przekazywanej z KRUS
w łącznej strukturze przychodów, w kolejnych latach ulega stopniowemu zmniejszeniu (w roku 2003 r. –
przychody z KRUS stanowiły 8,92% łącznych przychodów, w 2004 r. uległy zmniejszeniu o 0,32 punkty
procentowe tj. do poziomu 8,60%).
Wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne była w ciągu roku nierównomierna i kształtowała się w sposób
następujący:
2 904 432

2 712 242
2 651 090

2 618 822

2 614 379

2 617 327
2 521 987

2 390 289

2 432 425

2 529 751

2 379 928
2 373 739

2 418 586

2 402 053

2 358 361

2004 r.

2 316 020

2 317 548

2 276 389

2 590 006
2 493 821

2 589 406

2 535 903

2 608 114

2 582 664

2003 r.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Wykres 7 – Przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2003–2004 (składka bieżąca i z lat ubiegłych) w tys. zł

4.2.2.2

Pozostałe przychody

Pozostałe przychody NFZ w 2004 r. zrealizowane zostały w wysokości 375.173,92 tys. zł i były wyższe
od wielkości planowanej o kwotę 239.118,92 tys. zł (tj. stanowiły 275,75% wielkości planowanej).
Kwotę zrealizowanych przychodów pozostałej działalności stanowiły:
• darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie, wynikająca
z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania w kwocie 288,06 tys. zł,
•

inne przychody, w kwocie 374.885,86 tys. zł, obejmujące:
a) przychody z innych opłat ustawowych: 8.021,91 tys. zł, w tym:

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

4.2.2.3

•

z tytułu obronności: 665,69 tys. zł,

•
•

opłata dodatkowa za ubezpieczenie dobrowolne: 816,03 tys. zł,
opłata za zmianę lekarza POZ: 0,05 tys. zł,

•
pozostałe tytuły: 6.540,14 tys. zł,
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: 1.796,26 tys. zł,
zmianę stanu produktów: 337,92 tys. zł,
przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 163,56 tys. zł,
przychody z tytułu składek z lat ubiegłych: 204.275,35 tys. zł.
odpisane zobowiązania: 724,67 tys. zł,
otrzymane odszkodowania: 4.176,36 tys. zł,
rozwiązane rezerwy: 123.528,65 tys. zł,
przychody korygujące koszty lat ubiegłych: 24.527,84 tys. zł,
pozostałe: 7.333,34 tys. zł.

Przychody finansowe

Przychody finansowe NFZ w 2004 r. zrealizowane zostały w wysokości 69.575,18 tys. zł i były wyższe
od planowanych o 50.593,18 tys. zł, co stanowi 366,53% wielkości planowanej.
Kwotę zrealizowanych przychodów finansowych NFZ stanowiły:
•
•

83,63% – odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych w wysokości 58.183,29 tys. zł,
16,37% – pozostałe przychody finansowe w wysokości 11.391,89 tys. zł.
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4.2.2.4

Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki
zdrowotnej realizowane na zlecenie Ministra Zdrowia

W roku 2004 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało do NFZ środki w wysokości 36.548,81 tys. zł na realizację
profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministra
Zdrowia, to jest kwotę o 28.451,19 tys. zł niższą niż planowana. Przyczyną niepełnej realizacji tej pozycji planu
przychodów było stopniowe zawieranie umów pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a NFZ na poszczególne
programy zdrowotne (odpowiednio w kwietniu, lipcu i wrześniu 2004 r.), a co za tym idzie rozpoczęcie realizacji
ww. programów przez oddziały wojewódzkie w drugim półroczu 2004 r. W celu pełnego wykorzystania
planowanych środków Fundusz zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uznanie przez Radę Ministrów
środków w wysokości 19,5 mln zł jako „niewygasających”.

78

Raport NFZ za 2004 r.

4.2.3

Koszty

Zgodnie z art. 116 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kosztami
NFZ są:
• koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych,
•
•
•

koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów
o koordynacji,
koszty refundacji cen leków, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych,
koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt. 3 (świadczeń zdrowotnych na rzecz
świadczeniobiorców nieubezpieczonych, spełniających kryterium niskich dochodów),

•

koszty zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie,

•
•

koszty działalności Funduszu, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z utrzymaniem
nieruchomości, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, diet i zwroty kosztów podróży,
koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

•

koszty wypłat odszkodowań,

• inne koszty wynikające z odrębnych przepisów.
Środki finansowe Funduszu mogą być przeznaczone również na spłatę kredytów i pożyczek.
Tabela 59 – Planowana i zrealizowana wysokość poszczególnych pozycji kosztów, ujętych w sprawozdaniu z realizacji planu
finansowego NFZ, w okresie 2003 i 2004 r. (w tys. zł)

Wyszczególnienie
Koszty świadczeń
zdrowotnych dla
ubezpieczonych
Rezerwa ogólna (odpisy
na fundusz rezerwowy
KCh)
Planowany odpis
aktualizujący skł.
należnych
Koszty poboru
i ewidencjonowania
składek

Wykonanie
2003 r.

Plan 2004 r.

Wykonanie
2004 r.

Realizacja
planu [%]

Dynamika
2004/2003
[%]

29 214 241,99

30 514 475,00

30 487 360,84

99,91

104,36

432 105,59

590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309 298,00

0,00

0,00

0,00

57 841,27

66 635,00

59 554,26

89,37

102,96

Koszty administracyjne

299 201,96

334 873,00

317 355,42

94,77

106,07

Pozostałe koszty

198 072,84

102 000,00

172 018,16

168,65

86,85

Koszty finansowe

24 232,94

3 729,00

15 651,09

419,71

64,59

47 023,03

65 000,00

37 690,90

57,99

80,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,45

0,00

0,00

0,00

0,00

30 272 764,07

31 396 600,00

31 089 630,67

99,02%

102,70

Koszty programów
polityki zdrowotnej
realizowanych na
zlecenie MZ
Straty nadzwyczajne –
wielkość ujemna
Inne obowiązkowe
obciążenia wyniku
finansowego
Łącznie

Źródło: sprawozdanie z realizacji planu finansowego KCh i NFZ za 2003 i 2004 r.
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Wszystkie pozycje planu kosztów, z wyjątkiem pozostałych kosztów oraz kosztów finansowych, zrealizowane
zostały w 2004 r. poniżej wielkości planowanej i wykazują wyraźną, choć zróżnicowaną dynamikę w odniesieniu
do realizacji ww. kosztów w 2003 r.
Struktura kosztów NFZ w 2004 r. ukształtowała się na podobnym poziomie jak w 2003 r., co prezentują dane
zawarte w tabeli poniżej.
Tabela 60 – Struktura zrealizowanych kosztów w latach 2003 i 2004 (w %)

Struktura kosztów [%]
Wyszczególnienie
2003 r.
Koszty świadczeń
zdrowotnych dla
ubezpieczonych
Rezerwa ogólna (odpisy na
fundusz rezerw. KCh)
Koszty poboru i
ewidencjonowania składek

2004 r.

96,50

98,06

1,43

0,00

0,19

0,19

Koszty administracyjne

0,99

1,02

Pozostałe koszty

0,65

0,55

Koszty finansowe
Koszty programów polityki
zdrowotnej realizowanych
na zlecenie MZ

0,08

0,05

0,16

0,12

100,00

100,00

Łącznie

Źródło: sprawozdanie z realizacji planu finansowego KCh i NFZ za 2003 i 2004 r.
Największą pozycję kosztów Funduszu stanowią koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, które
w roku 2004 objęły 98,06% ogółu kosztów NFZ. Pozostałe pozycje kosztów – w łącznej wysokości 1,94% –
obejmują: koszty administracyjne (udział w strukturze 1,02%), koszty poboru ewidencjonowania składki, koszty
finansowe oraz koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministra Zdrowia.
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4.2.3.1

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych

Planowane na 2004 r. koszty świadczeń zdrowotnych finansowane ze środków Funduszu przyjęto w wysokości
30.514.475,00 tys. zł. Poniesione w badanym okresie koszty w wysokości 30.487.360,84 tys. zł (stanowiły
99,91% planowanych) były niższe od planowanych o kwotę 27.114,16 tys. zł. Realizację kosztów świadczeń
zdrowotnych według rodzajów kosztów w odniesieniu do planu oraz analogicznego okresu roku ubiegłego
prezentuje tabela poniżej.
Tabela 61 – Koszty świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków Funduszu w latach 2003 i 2004 (w tys. zł)

Wyszczególnienie

Wykonanie
2003 r.

Wykonanie
2004 r.

Plan 2004 r.

Realizacja
planu [%]

Dynamika
2004/2003
[%]

podstawowa opieka zdrowotna

3 363 388,49

3 511 386,00

3 507 594,31

99,89

104,29

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

1 862 322,60

2 115 590,00

2 032 931,55

96,09

109,16

13 148 042,00 13 241 238,36

100,71

108,37

lecznictwo szpitalne

12 218 991,49

leczenie psychiatryczne i uzależnień

773 849,25

1 040 268,00

1 026 323,06

98,66

132,63

rehabilitacja lecznicza

505 811,05

829 450,00

814 606,01

98,21

161,05

opieka długoterminowa

438 560,06

482 177,00

466 797,18

96,81

106,44

leczenie stomatologiczne

931 613,93

937 990,00

909 148,60

96,93

97,59

lecznictwo uzdrowiskowe

330 528,92

333 492,00

324 231,86

97,22

98,09

pomoc doraźna i transport sanitarny

950 145,19

883 838,00

881 739,67

99,76

92,80

59 054,19

0,00

0,00

–

–

1 038 825,60

800 598,00

771 746,96

96,40

74,29

360 141,95

389 267,00

386 425,15

99,27

107,30

6 355 658,91

6 027 377,00

6 118 389,04

101,51

96,27

17 702,04

–

–

–

–

7 648,35

–

–

–

–

–

10 000,00

0,00

0,00

–

rezerwa na koszty świadczeń
zdrowotnych oraz refundacji cen
leków wynikające z koordynacji
systemów zabezpieczenia
społecznego dotyczących rzeczowych
świadczeń leczniczych w UE

–

5 000,00

6 189,09

123,78

–

Razem koszty świadczeń zdrowotnych
dla ubezpieczonych

29 214 241,99

30 514 475,00 30 487 360,84

99,91

104,36

koszty profilaktycznych programów
zdrowotnych finansowanych ze
środków NFZ
świadczenia zdrowotne kontraktowane
odrębnie
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
refundacja cen leków
koszty nie wymienionych wyżej
świadczeń zdrowotnych
inne koszty związane ze
świadczeniami zdrowotnymi (np.
koszty wydanych recept, części
wymiennych książeczek usług
medycznych)
rezerwa na koszty świadczeń
zdrowotnych oraz refundacji cen
leków

Źródło: sprawozdanie z realizacji planu finansowego KCh i NFZ za 2003 i 2004 r.
W wyniku ostatecznego rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej przekroczenie planowanych wielkości kosztów
świadczeń zdrowotnych odnotowano w następujących rodzajach: lecznictwo szpitalne, refundacja cen leków oraz
koszty świadczeń zdrowotnych i refundacji cen leków wynikające z przepisów o koordynacji:
•

Lecznictwo szpitalne – przekroczenie planu o kwotę 93.196,36 tys. zł (tj. 0,71% planu) wystąpiło
w oddziałach wojewódzkich:
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•

Dolnośląskim – 2,66%,
Łódzkim – 0,01%,
Małopolskim – 0,12%,
Mazowieckim – 0,75%,
Podlaskim – 0,61%,
Pomorskim – 1,55%,
Śląskim – 2,10%,
Świętokrzyskim – 1,32%.

Refundacja cen leków – przekroczenie planu o kwotę 91.012,04 tys. zł (tj. 1,51% planu) wystąpiło
w oddziałach wojewódzkich:
- Dolnośląskim – 0,41%,
- Kujawsko–Pomorskim – 1,10%,
- Lubelskim – 1,05%,
- Lubuskim – 0,89%,
- Łódzkim – 2,50%,
- Małopolskim – 1,06%,
- Mazowieckim – 1,39%,
- Podkarpackim – 0,01%,
- Podlaskim – 0,24%,
- Pomorskim – 1,68%,
- Śląskim – 1,09%,
- Warmińsko–Mazurskim – 1,11%,
- Wielkopolskim – 2,39%,
- Zachodniopomorskim – 19,09%.
Kwotę przekroczenia planu kosztów refundacji cen leków w 48,72% stanowi przekroczenie wykazane
przez Zachodniopomorski OW. Przekroczenie planu kosztów refundacji cen leków w tym Oddziale jest
konsekwencją przesunięcia środków – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZOW NFZ z dnia 31 grudnia
2003 r. – w wysokości 50 mln zł w planie finansowym Oddziału z pozycji refundacja cen leków do innych
pozycji kosztów świadczeń zdrowotnych (z tego m.in.: 35,1 mln zł do pozycji lecznictwo szpitalne, 2,7
mln zł do pozycji rehabilitacja lecznicza, 12,2 mln zł do pozycji pomoc doraźna i transport sanitarny).
Powyższe przesunięcie spowodowane było koniecznością umożliwienia zakończenia procesu
kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2004 r. w tym regionie. W trakcie 2004 roku plan kosztów
świadczeń zdrowotnych Zachodniopomorskiego OW NFZ powiększony został łącznie o kwotę 127.640
tys. zł, w tym w rodzaju lecznictwo szpitalne o łączną kwotę 82.628 tys. zł. W odniesieniu do planu
kosztów refundacji cen leków podejmowano w trakcie 2004 r. działania zmierzające do złagodzenia
negatywnych skutków „pierwotnego” zmniejszenia tej pozycji kosztów.
Zwiększenia tej pozycji planu o łączną kwotę 15.126 tys. zł dokonano zgodnie z:
o zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2004 r. o kwotę 7.000 tys. zł,
o wnioskiem dyrektora ZOW NFZ z dnia 14 grudnia 2004 r. o przesunięcie środków finansowych
z innych pozycji planu o kwotę 5.126 tys. zł,
o zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. o kwotę 3.000 tys. zł.
Ze względu na kierowanie przez Oddział dodatkowych środków finansowych, głównie na finansowanie
świadczeń w rodzaju lecznictwo szpitalne, nie udało się w trakcie roku 2004 w wystarczającym stopniu
uzupełnić niedoszacowania planu w pozycji refundacja cen leków.

•

Koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego dotyczących rzeczowych świadczeń leczniczych w UE – przekroczenie
planu o kwotę 1.189,09 tys. zł (tj. 23,78% planu).
Ze względu na brak możliwości precyzyjnego oszacowania potrzeb oddziałów wojewódzkich w zakresie
środków finansowych związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków
wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących rzeczowych świadczeń
leczniczych w UE, plan tych kosztów ustalony został po stronie Centrali NFZ. Środki finansowe
przekazywane były do oddziałów wojewódzkich zgodnie z wykazywanymi przez nie poniesionymi wydatkami.
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W związku z bardzo niskim poziomem realizacji tej pozycji planu finansowego w okresie od maja do listopada
2004 r. (realizacja wyniosła 1201,55 tys. zł) dokonano zmiany planu finansowego Funduszu polegającej na
zmniejszeniu tej pozycji o kwotę 195 mln zł w celu zwiększenia planu innych rodzajów kosztów świadczeń
zdrowotnych. W grudniu 2004 r. koszty poniesione przez Fundusz w tym zakresie wyniosły 4.987,54 tys. zł,
co spowodowało przekroczenie planu w tej pozycji.
Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego NFZ w 2004 roku w pozycji podstawowa opieka
zdrowotna wartości poniesionych kosztów w zakresach:
•

nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej, transportu sanitarnego oraz nocnej i świątecznej
wyjazdowej opieki lekarskiej – w wysokości 232.182,06 tys. zł,

•

dodatkowych środków na świadczenia realizowane przez pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną
środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania – w wysokości 47.514,80 tys. zł,
są wielkościami szacunkowymi. Wydzielenie tych pozycji w ramach planu podstawowej opieki zdrowotnej jest
konsekwencją ustaleń „Porozumienia Zielonogórskiego”.
W związku z faktem, że zmiany planu finansowego sankcjonujące niniejsze ustalenia dokonano zarządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2004 r. – oddziały wojewódzkie nie miały możliwości, aby we wszystkich
dokumentach finansowych od 1 stycznia 2004 r. wyróżnić ww. zakresy, bowiem ujmowane one były syntetycznie
w pozycji podstawowa opieka zdrowotna.
W 2004 r. łączne planowane koszty świadczeń zdrowotnych przekroczone zostały w dwóch oddziałach
wojewódzkich i są to:
•

Śląski OW NFZ – przekroczenie o kwotę 17 138,89 tys. zł, co stanowi 0,43% planu. Wyższą niż
planowana realizację kosztów świadczeń zdrowotnych odnotowano w następujących rodzajach:
lecznictwo szpitalne – przekroczenie wielkości planowanej spowodowane było m.in. sfinansowaniem
procedur „ratujących życie” w zakresie intensywnej opieki medycznej, kardiologii inwazyjnej, dializ,
onkologii; zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz
refundacja cen leków. Łączne przekroczenie w ww. rodzajach kosztów nie zostało zrekompensowane
niższą niż planowana realizacją pozostałych rodzajów kosztów świadczeń, w związku z czym oddział
wojewódzki zakończył działalność 2004 r. ujemnym wynikiem finansowym.

•

Zachodniopomorski OW NFZ – przekroczenie o kwotę 38 523,78 tys. zł, co stanowi 2,94% planu.
Wyższa niż planowana realizacja kosztów świadczeń zdrowotnych odnotowana została jedynie w dwóch
rodzajach świadczeń zdrowotnych, tj.: zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze
i lecznicze środki techniczne oraz refundacja cen leków. W związku z faktem, iż łączne przekroczenie
planu we wskazanych powyżej rodzajach kosztów nie zostało w pełni zrekompensowane niższą
realizacją pozostałych rodzajów kosztów świadczeń, Oddział odnotował ujemny wynik finansowy na
koniec 2004 roku. Przyczyny przekroczenia planu kosztów refundacji cen leków wskazane zostały w
dalszej części niniejszego opracowania.

Z analizy poziomu realizacji planu poszczególnych rodzajów kosztów świadczeń zdrowotnych wynika,
że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury planowanej. W części rodzajów kosztów świadczeń
zdrowotnych wystąpiły przekroczenia wielkości planowanych, w innych oszczędności. Taka sytuacja wynika
w większości przypadków z faktu, że kontrakty ze świadczeniodawcami realizowane były do dnia 31 grudnia
2004 r., a ich ostateczne rozliczenie nastąpiło po zakończeniu roku.
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Planowaną
poniżej:

i

zrealizowaną

strukturę

kosztów

świadczeń

zdrowotnych

prezentują

wykresy

Struktura planowanych kosztów świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ w okresie
2004 r.
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Wykres 8 – Struktura planowanych kosztów świadczeń zdrowotnych

Struktura zrealizowanych kosztów świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ w okresie
2004 r.
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Wykres 9 – Struktura zrealizowanych kosztów świadczeń zdrowotnych
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4.2.3.2

Koszty poboru i ewidencjonowania składek

Koszty poboru i ewidencjonowania składek w 2004 r. były niższe od planowanych o kwotę 7 080,74 tys. zł
i wyniosły łącznie 59 554,26 tys. zł:
•
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS – 53 240,39 tys. zł,
•
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS – 6 313,87 tys. zł.
Według informacji przekazanej przez ZUS, kwota składek zidentyfikowanych przez ZUS w 2004 roku wyniosła
łącznie 23 555 574,12 tys. zł, co stanowi 81,90% przychodów ogółem ze składek ZUS.

4.2.3.3

Koszty administracyjne

W planie NFZ na 2004 rok założono, że koszty administracyjne stanowić będą 1,07% łącznych planowanych
przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia. Z realizacji kosztów w 2004 r. wynika, że koszty administracyjne
stanowią 1,00% łącznych przychodów Funduszu.
Realizacja kosztów administracyjnych w wysokości 317 355,42 tys. zł stanowi 94,77% wielkości planowanej,
a oszczędności w stosunku do planu dotyczą wszystkich pozycji kosztów administracyjnych, co prezentuje
poniższe zestawienie.
Tabela 62 – Koszty administracyjne (w tys. zł)

Wyszczególnienie:

Wykonanie
2003 r.

Plan 2004 r.

Wykonanie
2004 r.

Realizacja
planu [%]

Dynamika
2004/2003
[%]

zużycie materiałów i energii

12 141,44

15 070,00

12 767,57

84,72

105,16

usługi obce

46 521,05

69 140,00

63 257,45

91,49

135,98

podatki i opłaty

1 741,85

3 146,00

2 169,13

68,95

124,53

wynagrodzenia

166 678,64

169 606,00

169 275,93

99,81

101,56

34 534,43

35 749,00

35 021,66

97,97

101,41

638,46

600,00

190,64

31,77

29,86

30 917,82

38 159,00

31 709,40

83,10

102,56

6 028,25

3 403,00

2 963,64

87,09

49,16

299 201,96

334 873,00

317 355,42

94,77

106,07

świadczenia na rzecz
pracowników z pochodnymi
od wynagrodzeń
koszty funkcjonowania Rady
Funduszu (Kasy)
amortyzacja środków
trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
pozostałe koszty
administracyjne
Razem koszty
administracyjne

Źródło: sprawozdanie z realizacji planu finansowego KCh i NFZ za 2003 i 2004 r.
Znaczącą oszczędność w realizacji kosztów administracyjnych w 2004 r. odnotowano w pozycjach:
•

usługi obce – kwota oszczędności wyniosła 5.882,55 tys. zł. Główną przyczyną niższej niż planowana
realizacji tej pozycji kosztów jest wynegocjowanie korzystniejszych niż zakładano warunków finansowych
dostosowania systemu informatycznego wspomagania działalności centrali i oddziałów wojewódzkich
(o kwotę około 3.500 tys. zł), oraz niezakończone w 2004 roku postępowanie dotyczące budowy sieci
rozległej NFZ (o kwotę około 2.220 tys. zł),

•

amortyzacja – kwota oszczędności wynosi 6.449,60 tys. zł. Wynika z wolniejszej niż zakładano w planie
realizacji nakładów inwestycyjnych, spowodowanej przedłużającymi się procedurami postępowań
w trybie zamówień publicznych.
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Realizację planu kosztów administracyjnych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu prezentuje
wykres poniżej.
Centrala
Zachodniopomorski

89,09%
96,04%
99,07%

Wielkopolski
Warmińsko-Mazurski

87,92%
102,81%

Świętokrzyski

97,80%

Śląski
Pomorski

88,50%

Podlaski

97,49%

Podkarpacki

96,86%

Opolski
Mazowiecki
Małopolski
Łódzki
Lubuski
Lubelski
Kujawsko-Pomorski
Dolnośląski
0,00%

97,97%
91,18%
96,11%
100,66%
98,51%
97,07%
95,89%
98,38%
100,00%

Wykres 10 – Realizacja planu kosztów administracyjnych w 2004 r. w poszczególnych Oddziałach Wojewódzkich NFZ

Plan kosztów administracyjnych w 2004 r. został przekroczony jedynie w dwóch oddziałach wojewódzkich NFZ:
Łódzkim i Świętokrzyskim.
Przekroczenie planu kosztów administracyjnych w Łódzkim OW NFZ o kwotę 126,08 tys. zł spowodowane było
szybszą realizacją planu inwestycyjnego Oddziału niż zakładano na etapie budowy planu finansowego. Stąd
wyższa niż planowana realizacja kosztów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
zakupionych ze środków własnych Funduszu o kwotę 304,92 tys. zł.
Przekroczenie planowanych kosztów administracyjnych w Świętokrzyskim OW NFZ o kwotę 232,72 tys. zł
dotyczy następujących pozycji:
•

•

4.2.3.4

zużycie materiałów i energii o kwotę 8,30 tys. zł – nastąpiło na skutek znacznego zużycia zespołów
komputerowych i potrzeby wymiany drobnych elementów tych zespołów celem utrzymania sprawności
użytkowej urządzeń,
usługi obce o kwotę 229,65 tys. zł – nastąpiło na skutek wygenerowania kosztów ponoszonych na
obsługę punktów ortopedycznych, które nie były planowane na rok 2004. W styczniu nastąpiła zmiana
zasad finansowania zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne. Z uwagi na trudności organizacyjne Oddział zlecił zakładom opieki zdrowotnej, mającym
siedzibę w miastach powiatowych, odpłatne zorganizowanie i obsługę punktów rejestracji i przyjmowania
zleceń na zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny.

Pozostałe koszty

W zakresie pozostałej działalności NFZ odnotował w 2004 r. dodatni wynik w wysokości 203 155,76 tys. zł,
co stanowi 596,55% wielkości planowanej, mimo iż koszty pozostałej działalności były wyższe od wielkości
planowanej o kwotę 70 018,16 tys. zł.
Kwotę kosztów pozostałej działalności w wysokości 172 018,16 tys. zł stanowią:
•
koszty wydania i utrzymanie kart ubezpieczenia w kwocie 0,29 tys. zł,
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•

rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania wynikające z toczących się postępowań sądowych,
w kwocie 131 503,16 tys. zł,

•

inne koszty w kwocie 40 514,71 tys. zł, w tym:
a) koszty sądowe: 1 703,43 tys. zł,
b) zapłacone kary, grzywny i odszkodowania: 82,34 tys. zł,
c) koszty usług medycznych z lat ubiegłych: 27 996,83 tys. zł,
d) wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 350,23 tys. zł,
e) odpis aktualizujący należności: 5 175,18 tys. zł,
f) wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych: 104,62 tys. zł,
g) pozostałe odpisy aktualizujące: 6,16 tys. zł,
h) pozostałe: 3.095,92 tys. zł.

4.2.3.5

Koszty finansowe

Koszty finansowe w 2004 r. wyniosły 15 651,09 tys. zł i były wyższe od zaplanowanych o kwotę 11 922,09 tys. zł.
Koszty finansowe obejmują:
•
odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa w kwocie 806,37 tys. zł,
•

inne koszty finansowe w kwocie 14 844,72 tys. zł, w tym m.in.:
odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań: 6 116,77 tys. zł,
utworzone rezerwy na odsetki: 8 651,52 tys. zł,

•

pozostałe: 76,43 tys. zł.

4.2.3.6

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministra Zdrowia

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowane na zlecenie Ministra Zdrowia wykonane zostały w wysokości
37 690,90 tys. zł, co stanowi 57,99% planu. Istotnym powodem niższej niż ujęto w umowie z Ministerstwem
Zdrowia realizacji kosztów programów polityki zdrowotnej jest skrócony okres ich realizacji, tj. dopiero od lipca
2004 r. Uznanie przez Radę Ministrów części środków jako „niewygasających” umożliwiło NFZ kontynuację ww.
programów w pierwszym kwartale 2005 r.
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4.3 Wynik finansowy netto
Narodowy Funduszu Zdrowia zakończył działalność w 2004 r. nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości
655 402,77 tys. zł (łączny wynik finansowy netto obu okresów obrachunkowych), co umożliwiło m.in.:
•
ograniczyć wysokość skumulowanej straty, z jaką NFZ rozpoczął rok 2004 r., tj. z 1 580 mln zł (stan
na dzień 31 grudnia 2003 r.) do 408 mln zł,
•

ograniczyć poziom zobowiązań zewnętrznych po terminie płatności, w tym wobec świadczeniodawców
i aptek, tj. ze 177 mln zł (stan na dzień 31 grudnia 2003 r.) do 37 mln zł,

•

zmniejszyć zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej kasom chorych w 2000 r., tj. z 824 mln zł
(stan nadzień 31 grudnia 2003 r.) do poziomu 724 mln zł.

Tabela 63 – Skutki finansowe funkcjonowania NFZ (dane w mln zł)

Wyszczególnienie
Skumulowany wynik finansowy*

31.03.2003

31.12.2003

31.12.2004

-973

-1 580

-408

3 245

3 444

3 687

183

235

38

2 349

2 566

2 874

177

224

37

Zobowiązania z tytułu pożyczek
i kredytów, w tym:

873

824

724

z tytułu pożyczki wobec MF

823

824

724

50

–

–

Zobowiązania zewnętrzne ogółem,
w tym m.in.:
po terminie płatności
Zobowiązania wobec
świadczeniodawców i aptek, w tym:
po terminie płatności

z tytułu debetu Dolnośląskiej RKCh

*Skumulowany wynik finansowy wyznaczono po uwzględnieniu faktu wykorzystania przez część regionalnych kas
chorych środków z funduszy rezerwowych oraz przeznaczenia części dodatnich wyników finansowych
na finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w następnych latach funkcjonowania regionalnych kas chorych
mln zł

900
800

823

824

700

724

600
500
400
300
200
100

235
183
177

224

38
37

0
31.03.2003

31.12.2003

31.12.2004

zobowiązania zewnętrzne ogółem po terminie płatności
zobowiązania wobec świadczeniodawców i aptek po terminie płatności
zobowiązania z ty tułu pozy czki

Wykres 11 – Zobowiązania
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Nierównomierne w ciągu roku tempo realizacji zawartych przez oddziały wojewódzkie kontraktów, a także wyższe
niż zakładano w planie finansowym przychody z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podział roku
2004 na dwa okresy obrachunkowe – wynikający z wejścia w życie z dniem 1 października 2004 r. ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – spowodowały,
że łączny dodatni wynik finansowy Funduszu w wysokości 655 402,77 tys. zł obejmuje:
•
wynik Funduszu za okres I–IX 2004 r. w wysokości 49 196,09 tys. zł,
•
wynik Funduszu za okres X–XII 2004 r. w wysokości 606 206,68 tys. zł.
Wyniki finansowe poszczególnych oddziałów wojewódzkich i centrali Funduszu na koniec 2004 r. ukształtowały
się następująco:
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Wykres 12 – Wyniki finansowe netto oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ za 2004 r. (w tys. zł)

O poziomie wyniku NFZ w roku 2004 zdecydowały m.in. następujące czynniki:
•

•

wyższa niż planowana realizacja przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczącej
roku bieżącego w kwocie 396 470,53 tys. zł, która w połączeniu z wykorzystaniem „wolnych” środków
pozostających w planie finansowym Funduszu umożliwiła powiększenie planu kosztów świadczeń
zdrowotnych NFZ na 2004 rok łącznie o kwotę 1 342 135 tys. zł,
wyższy niż planowany wynik na pozostałej działalności o kwotę 169 100,76 tys. zł,

•

wyższy niż planowany wynik na działalności finansowej o kwotę 38 671,09 tys. zł,

•
•

niższa niż planowana realizacja kosztów świadczeń zdrowotnych o kwotę 27 114,16 tys. zł,
niższa niż planowana realizacja kosztów administracyjnych o kwotę 17 517,58 tys. zł,

•

niższa niż planowana realizacja kosztów ewidencjonowania i poboru składki o kwotę 7 080,74 tys. zł.
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Czynniki kształtujące wynik finansowy NFZ w okresie 2004 r. (na plus; na minus) (w tys. zł)

396 471

169 101

38 671

27 114

27 309
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7 081
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Wykres 13 – Czynniki kształtujące wynik finansowy NFZ w 2004 r.
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5 Umowy na świadczenia zdrowotne w 2004 roku
5.1 Charakterystyka procesu kontraktowania w 2004 r.
5.1.1

Informacje podstawowe

Występująca na przestrzeni lat 2003–2004 struktura zakontraktowanych świadczeń była wynikiem ukształtowania
się na terenie kraju zasobów kadry medycznej i infrastruktury, w tym wyposażenia w sprzęt i aparaturę jednostek
ochrony zdrowia.
Historyczne uwarunkowania dotyczyły w szczególności zróżnicowanych na terenie województw zasobów,
nie zawsze będących odzwierciedleniem lokalnych potrzeb zdrowotnych. W konsekwencji przełożyło się
to na zakres zawieranych przez NFZ kontraktów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Oparcie metodologii
zakupu świadczeń na mapie planu zakupu pozwoliło na efektywniejszą realizację zabezpieczenia świadczeń
zdrowotnych mieszkańców. W konsekwencji tych działań proces kontraktowania świadczeń na przestrzeni kilku
lat został w znaczący sposób usprawniony, co dało możliwość racjonalizacji zabezpieczenia świadczeń na terenie
działania oddziałów.
Zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy z 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
w Narodowym Funduszu Zdrowia przygotowano plany zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych,
na terenie województw w 2004 r., dla osób ubezpieczonych w NFZ. Wojewódzkie Plany Zdrowotne na rok 2004
zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne oraz zakresu danych niezbędnych do
przygotowania takiego planu (DzU nr 115, poz. 1087). Ważnym elementem kontraktowania świadczeń był też
poziom wykonania świadczeń kontraktowanych w ubiegłych latach.
Podstawą planów była ocena sytuacji demograficznej, trendów socjodemograficznych populacji województwa,
stanu zdrowia ludności z uwzględnieniem tendencji epidemiologicznych, opinie i sugestie konsultantów
wojewódzkich, uwagi świadczeniodawców oraz organizacji działających w zakresie ochrony zdrowia, a także
rejestr zasadnych skarg i wniosków ubezpieczonych. Uwzględniały one także istniejące zasoby systemu ochrony
zdrowia, programy restrukturyzacji, a także pozostające w dyspozycji oddziałów środki finansowe w pozycji
kosztów świadczeń.
Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2004 odbywało się
po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert lub rokowań. Prowadzenie postępowań obwarowane
było ścisłymi terminami, mającymi wpływ na czas trwania poszczególnych etapów postępowania konkursowego.
Regulowały to zapisy art. 79, 94 i 95 ww. ustawy, jak też § 2 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
25 marca 2003 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania
ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (DzU nr 55 poz. 493). Kolejnym aktem
prawnym regulującym przebieg postępowania była uchwała Zarządu nr 275/2003 zalecająca zakończenie
postępowania do 29 grudnia 2004 r.
Rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w poszczególnych rodzajach świadczeń nastąpiły w rodzajach:
•

podstawowa opieka zdrowotna,

•
•

ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
ambulatoryjna opieka specjalistyczna – w zakresie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych
współfinansowanych,

•

lecznictwo szpitalne,

•
•

lecznictwo szpitalne– w zakresie programy terapeutyczne,
leczenie psychiatryczne i uzależnień ,

•

rehabilitacja lecznicza,

•
•

opieka długoterminowa,
leczenie stomatologiczne,

•

świadczenia odrębnie kontraktowane,

•

ratownictwo i transport medyczny w zakresie ratownictwa medycznego,

•

ratownictwo i transport medyczny w zakresie transportu noworodkowego „N”.
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Odrębnych wyjaśnień wymaga proces kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej.
Nieprzystąpienie do postępowania konkursowego, poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych w rodzaju POZ na rok 2004, znacznej części świadczeniodawców, mogło spowodować trudności z
zapewnieniem dostępności do ww. świadczeń. Problem braku zabezpieczenia świadczeń nie rozkładał się
równomiernie na terenie kraju.
W obliczu braku możliwości wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia wszystkim ubezpieczonym
dostępności do świadczeń od 1 stycznia 2004 r. i związanych z tym niepokojów społecznych, zaistniała pilna
potrzeba rozwiązania tak ważkiego problemu. Wobec tego Zarząd NFZ upoważnił dyrektorów oddziałów
wojewódzkich Funduszu do rozpoczęcia procedury przewidzianej w art. 83 pkt 2 ww. ustawy, czyli postępowania
w trybie rokowań. W tej grupie znaleźli się świadczeniodawcy, którzy w roku 2003 posiadali umowy z zakresu
POZ oraz świadczeniodawcy, którzy wyrazili wolę wzięcia udziału w ww. postępowaniu. Przeprowadzony
w oparciu o art. 83 pkt 2 ustawy tryb rokowań zakończono dnia 23 grudnia 2003 r.
W związku z wyczerpaniem możliwości rozstrzygnięcia zgodnie z obowiązującym prawem, o czym stanowi art. 77
ustawy, oraz wobec konieczności zabezpieczenia najważniejszego celu jakim jest ochrona zdrowia i realizacja
prawa osób ubezpieczonych do opieki medycznej, przy istniejących rozwiązaniach ustawowych, w wyniku
przeprowadzonych rozmów z dyrektorami SP ZOZ oraz starostami, zawarto z tymi zakładami porozumienie, na
mocy którego SP ZOZ–y wyraziły gotowość świadczenia usług w zakresie POZ w przypadku zaprzestania pracy
przez lekarzy POZ zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim. Opracowane zostały awaryjne plany
zabezpieczenia POZ. Ponadto podano do publicznej wiadomości informacje dotyczące dostępności do świadczeń
POZ po 1 stycznia 2004 r.
Świadczeniodawcy POZ zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim nie świadczyli usług od 1 do 6 stycznia
2004 r. Po podpisaniu w dniu 6 stycznia 2004 r. przez Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego porozumienia
z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego, wszyscy protestujący świadczeniodawcy POZ w dniu
7 stycznia przystąpili do pracy, jednakże nie posiadali podpisanych umów. Wobec powyższego, mając przede
wszystkim na względzie dobro ubezpieczonych, NFZ ponownie wszczął postępowanie w trybie rokowań.
Procedura zakończona została wyłonieniem oferentów.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zakresów świadczeń zawarte są w „Sprawozdaniu
z działalności NFZ za 2004 r.” .
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5.1.2

Zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Tabela 64 – Liczba zawartych umów (NFZ ogółem)

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

9 409

AOS

5 884

SZP

1 184

PSY

1 264

REH

2 068

OPD

1 041

STM

8 494

UZD

382 *

RTM

340

PRO

1246 **

SOK

300

ZAO

3537

* Wartość orientacyjna, brak danych z oddziałów: Kujawsko–Pomorskiego, Łódzkiego, Wielkopolskiego
** Wartość orientacyjna, brak danych z oddziałów: Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko–
Mazurskiego
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5.1.3

Rozwiązane umowy

Tabela 65 – Liczba rozwiązanych umów wg rodzajów (NFZ ogółem)

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

35

AOS

57

SZP

7

PSY

3

REH

9

OPD

2

STM

73

UZD

0

RTM

2

PRO

1

SOK

3

Łącznie

5.1.3.1
•
•
•

192

Przyczyny rozwiązania umów
Przekształcenie placówki z zakładu publicznego w niepubliczny, a tym samym przejęcie kontraktu przez
nowe placówki na zasadach cesji.
Zgon świadczeniodawcy.
Utrata przez świadczeniodawcę zdolności do udzielania świadczeń, wypowiedzenie przez
świadczeniodawcę umowy za porozumieniem stron.
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5.1.4

Realizacja umów

Tabela 66 – Realizacja umów na świadczenia zdrowotne na 31.12.2004 r. (NFZ ogółem)

2004 r.
Rodzaj

Wartość zawartych umów
[zł]

Realizacja
umowy [%]

Koszty zrealizowanych umów
[zł]

POZ

–

3 516 659 247

niemiarodajne *

AOS

2 092 250 061

1 929 120 695

92,20

SZP

13 149 849 006

13 314 895 416

101,26

PSY

1 036 133 934

1 030 118 511

99,42

REH

822 322 159

814 540 476

99,05

OPD

479 807 376

466 422 969

97,21

STM

928 371 553

908 023 453

97,81

UZD

339 718 673

322 315 533

94,88

RTM

880 664 726

880 152 547

99,94

PRO

47 284 546

37 690 900

79,71

SOK

778 849 417

767 154 938

98,50

ZAO

–

386 425 150

niemiarodajne **

* w 2004 r. umowy w rodzaju POZ rozliczane były na podstawie stawki kapitacyjnej i nie miały charakteru wartościowego.
** porównanie nie jest możliwe ze względu na „otwarty” system zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

105,00%
101,26%
99,94%

100,00%
99,42%

99,05%

98,91%

90,00%

98,50%

97,81%

95,00%

94,88%
92,20%

85,00%
80,00%
79,71%
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Wykres 14 – Realizacja umów na świadczenia zdrowotne (NFZ ogółem)

5.1.5

Migracja

Likwidacja obowiązku korzystania ze świadczeń zdrowotnych w województwie swego miejsca zamieszkania,
spowodował zauważalny ruch ludności w poszukiwaniu łatwiejszego dostępu oraz wyższej jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczeni mieszkający na pograniczu województw wybierali bliższe ich miejscu
zamieszkania placówki położone w sąsiednich województwach. Drugą przyczyną było poszukiwanie lepszej
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opieki medycznej w dużych, dobrze wyposażonych zarówno w sprzęt, jak i zatrudniających wysoko
wykwalifikowaną kadrę medyczną, ośrodków. Trzecim powodem był obserwowany ruch ubezpieczonych
w sezonie urlopowym i związane z nim koszty ewentualnych świadczeń poza miejscem zamieszkania.
Migracja w poszukiwaniu określonych świadczeń w województwach, w których mieściły się renomowane ośrodki
medyczne oraz migracja niechciana, losowa, w województwach o bogatej ofercie turystycznej, powodowała
wzrost obciążenia jednostek służby zdrowia, przekładając się bezpośrednio na zmniejszenie dostępności
świadczeń dla mieszkańców danego regionu, jak też wzrost obciążeń finansowych oddziału, na terenie którego
znajdowały się takie ośrodki. Problem ten dotyczył w znacznej mierze wysokospecjalistycznych dziedzin
medycyny, wymagających znacznych nakładów finansowych. Im większe były możliwości diagnostyczno–
terapeutyczne ośrodków oraz im większe do nich zaufanie pacjentów, tym obserwowany przepływ ludności był
bardziej znaczący.
Dominujący udział w kosztach migracji miały:
•

lecznictwo szpitalne,

•

ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Prezentowane dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dotyczą także
świadczeń udzielanych w ramach:
•
•

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
rehabilitacji leczniczej,

•

opieki długoterminowej,

•
•

leczenia stomatologicznego,
świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych.

Tabela 67 – Wartość świadczeń wg przynależności i miejsca realizacji

Oddział

Należności*
[zł]

Zobowiązania**
[zł]

Należności –
Zobowiązania
[zł]

1

2

3

4=2–3

Wartość umów
zrealizowanych
w Oddziale [zł]

Wartość umów
zrealizowanych
dla
ubezpieczonych
w Oddziale [zł]

5

6=5–4

Dolnośląski

67 885 735,69

78 512 389,33

-10 626 653,64

1 169 478 694,54

1 180 105 348,18

Kujawsko–Pomorski

59 872 181,62

64 781 031,02

-4 908 849,40

1 026 093 429,08

1 031 002 278,48

Lubelski

51 834 606,64

80 009 825,42

-28 175 218,78

973 570 928,42

1 001 746 147,20

Lubuski

25 128 067,21

67 912 718,15

-42 784 650,94

399 158 208,67

441 942 859,61

56 951 798,16

85 159 153,44

-28 207 355,28

1 088 750 916,40

1 116 958 271,68

Małopolski

126 398 614,58

93 248 124,46

33 150 490,12

1 260 682 201,23

1 227 531 711,11

Mazowiecki

Łódzki

344 824 959,46

102 065 986,35

242 758 973,11

2 812 521 454,13

2 569 762 481,02

Opolski

18 614 401,55

50 715 749,35

-32 101 347,80

376 542 712,08

408 644 059,88

Podkarpacki

28 990 853,98

112 757 420,77

-83 766 566,79

858 385 392,21

942 151 959,00

Podlaski

35 581 424,20

45 026 274,04

-9 444 849,84

550 993 751,90

560 438 601,74

44 070 849,52

82 429 197,28

-38 358 347,76

853 230 925,58

891 589 273,34

152 813 525,63

85 908 326,50

66 905 199,13

2 041 134 532,39

1 974 229 333,26

Świętokrzyski
Warmińsko–
Mazurski

42 637 301,22

83 517 689,02

-40 880 387,80

562 715 631,26

603 596 019,06

53 556 599,06

93 932 068,06

-40 375 469,00

671 000 161,01

711 375 630,01

Wielkopolski

101 227 370,56

77 434 272,01

23 793 098,55

1 563 691 612,87

1 539 898 514,32

50 013 839,40

56 991 903,29

-6 978 063,89

794 962 709,48

801 940 773,37

1 260 402 128,48

1 260 402 128,49

-0,01

17 002 913 261,25

17 002 913 261,26

Pomorski
Śląski

Zachodniopomorski
Łącznie

*Należności – koszt świadczeń udzielonych mieszkańcom innych województw w jednostkach służby zdrowia z obszaru danego
województwa.
**Zobowiązania – koszt świadczeń udzielonych mieszkańcom danego województwa w jednostkach służby zdrowia innych
województw.
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-12,00%

-7,00%

-2,00%

Dolnośląski

-0,91%

Kujawsko-Pomorski

Podkarpacki

-28 175 219 zł

-10,72%

-42 784 651 zł

-2,59%

Małopolski

Opolski

-4 908 849 zł

-2,89%

Łódzki

Mazowiecki

8,00%

-10 626 654 zł

-0,48%

Lubelski

Lubuski

3,00%

-28 207 355 zł

33 150 490 zł

2,63%

242 758 973 zł

8,63%

-8,53%

-32 101 348 zł

-9,76%

-83 766 567 zł

Podlaski

-1,71%

Pomorski

-4,50%

Śląski

Świętokrzyski

Warmińsko-Mazurski

Wielkopolski

-38 358 348 zł

66 905 199 zł

3,28%

-7,26%

-40 880 388 zł

-6,02%

-40 375 469 zł

23 793 099 zł

Zachodniopomorski

250 000 000

-9 444 850 zł

1,52%

-0,88%

125 000 000

-6 978 064 zł

0

Procentowy udział salda w wartości umów zrealizowanych w oddziale

-125 000 000

-250 000 000

Saldo należności i zobowiązań

Wykres 15 – Saldo należności i zobowiązań poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ i jego procentowy udział w wartości
umów zrealizowanych w oddziale (wynik ujemny wskazuje, że koszt świadczeń udzielonych mieszkańcom danego województwa,
w jednostkach służby zdrowia innych województw, jest wyższy niż koszt świadczeń udzielonych mieszkańcom innych województw
w jednostkach służby zdrowia tego województwa)
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Tabela 68 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Dolnośląskiego OW NFZ

Dolnośląski OW

Oddział
Należności [zł]
Dolnośląski

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

–

–

–

Kujawsko–Pomorski

1 542 217,11

2 647 742,21

-1 105 525,10

Lubelski

1 725 104,63

1 324 651,05

400 453,58

Lubuski

9 978 654,26

6 707 907,74

3 270 746,52

Łódzki

4 557 117,06

3 375 398,03

1 181 719,03

Małopolski

2 366 535,42

3 380 538,22

-1 014 002,80

Mazowiecki

3 845 497,50

15 795 395,86

-11 949 898,36

16 367 992,78

6 080 374,33

10 287 618,45

2 022 542,12

1 081 392,94

941 149,18

586 679,35

801 865,94

-215 186,59

Pomorski

1 730 670,02

1 419 346,99

311 323,03

Śląski

6 021 923,90

14 363 416,19

-8 341 492,29

Świętokrzyski

1 576 490,22

1 491 312,21

85 178,01

Warmińsko–Mazurski

1 026 648,65

918 798,29

107 850,36

12 298 765,65

15 863 564,46

-3 564 798,81

2 238 897,02

3 260 684,87

-1 021 787,85

67 885 735,69

78 512 389,33

-10 626 653,64

Opolski
Podkarpacki
Podlaski

Wielkopolski
Zachodniopomorski
Łącznie

Rysunek 2 – Kierunki migracji dla Dolnośląskiego OW NFZ

migracja do Dolnośląskiego OW NFZ (należności)
migracja z Dolnośląskiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 69 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Kujawsko–Pomorskiego OW NFZ

Kujawsko–Pomorski OW

Oddział
Należności [zł]
Dolnośląski

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

2 647 742,21

1 542 217,11

1 105 525,10

–

–

–

Lubelski

1 350 157,62

928 667,70

421 489,92

Lubuski

1 355 528,16

506 718,79

848 809,37

Łódzki

3 584 968,31

5 181 064,57

-1 596 096,26

Małopolski

1 207 150,11

1 932 347,81

-725 197,70

Mazowiecki

7 181 191,99

24 641 659,71

-17 460 467,72

Opolski

393 802,80

128 973,54

264 829,26

Podkarpacki

776 509,25

347 675,21

428 834,04

Podlaski

1 253 343,93

513 566,06

739 777,87

Pomorski

12 680 611,34

7 657 582,33

5 023 029,01

2 230 169,88

2 926 973,17

-696 803,29

559 215,31

401 003,84

158 211,47

6 139 022,22

3 153 638,33

2 985 383,89

12 308 882,13

11 658 170,71

650 711,42

6 203 886,36

3 260 772,14

2 943 114,22

59 872 181,62

64 781 031,02

-4 908 849,40

Kujawsko–Pomorski

Śląski
Świętokrzyski
Warmińsko–Mazurski
Wielkopolski
Zachodniopomorski
Łącznie

Rysunek 3 – Kierunki migracji dla Kujawsko–Pomorskiego OW NFZ

migracja do Kujawsko–Pomorskiego OW NFZ (należności)
migracja z Kujawsko–Pomorskiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 70 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Lubelskiego OW NFZ

Lubelski OW

Oddział
Należności [zł]
Dolnośląski

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

1 324 651,05

1 725 104,63

-400 453,58

928 667,70

1 350 157,62

-421 489,92

–

–

–

331 467,55

312 318,47

19 149,08

Łódzki

1 357 335,45

1 732 500,71

-375 165,26

Małopolski

1 893 231,30

3 878 744,54

-1 985 513,24

Mazowiecki

15 031 607,18

53 049 041,70

-38 017 434,52

454 702,30

306 755,82

147 946,48

17 761 753,12

5 450 114,12

12 311 639,00

Podlaski

1 139 382,45

927 144,31

212 238,14

Pomorski

1 018 671,80

795 501,21

223 170,59

Śląski

2 349 006,05

4 324 647,88

-1 975 641,83

Świętokrzyski

5 354 128,55

2 380 073,30

2 974 055,25

740 105,05

1 054 970,63

-314 865,58

1 216 096,00

1 471 578,97

-255 482,97

933 801,09

1 251 171,51

-317 370,42

51 834 606,64

80 009 825,42

-28 175 218,78

Kujawsko–Pomorski
Lubelski
Lubuski

Opolski
Podkarpacki

Warmińsko–Mazurski
Wielkopolski
Zachodniopomorski
Łącznie

Rysunek 4 – Kierunki migracji dla Lubelskiego OW NFZ

migracja do Lubelskiego OW NFZ (należności)
migracja z Lubelskiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 71 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Lubuskiego OW NFZ

Lubuski OW

Oddział
Należności [zł]
Dolnośląski

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

6 707 907,74

9 978 654,26

-3 270 746,52

Kujawsko–Pomorski

506 718,79

1 355 528,16

-848 809,37

Lubelski

312 318,47

331 467,55

-19 149,08

Lubuski

–

–

–

Łódzki

489 026,22

740 011,13

-250 984,91

Małopolski

372 020,81

1 047 094,23

-675 073,42

Mazowiecki

681 171,59

7 141 822,89

-6 460 651,30

Opolski

206 745,79

417 579,17

-210 833,38

Podkarpacki

380 724,74

176 431,40

204 293,34

Podlaski

122 437,83

248 369,21

-125 931,38

Pomorski

610 383,31

462 445,64

147 937,67

1 164 551,12

2 560 721,42

-1 396 170,30

Świętokrzyski

127 940,16

185 522,60

-57 582,44

Warmińsko–Mazurski

224 423,87

200 900,60

23 523,27

Wielkopolski

5 353 048,28

31 289 107,81

-25 936 059,53

Zachodniopomorski

7 868 648,49

11 777 062,08

-3 908 413,59

25 128 067,21

67 912 718,15

-42 784 650,94

Śląski

Łącznie

Rysunek 5 – Kierunki migracji dla Lubuskiego OW NFZ

migracja do Lubuskiego OW NFZ (należności)
migracja z Lubuskiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 72 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Łódzkiego OW NFZ

Łódzki OW

Oddział
Należności [zł]

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

Dolnośląski

3 375 398,03

4 557 117,06

-1 181 719,03

Kujawsko–Pomorski

5 181 064,57

3 584 968,31

1 596 096,26

Lubelski

1 732 500,71

1 357 335,45

375 165,26

Lubuski

740 011,13

489 026,22

250 984,91

Łódzki

–

–

–

Małopolski

1 792 281,91

3 606 576,55

-1 814 294,64

Mazowiecki

14 156 482,44

41 060 235,85

-26 903 753,41

Opolski

1 252 174,97

940 530,89

311 644,08

Podkarpacki

1 649 209,90

772 222,00

876 987,90

890 248,50

533 539,09

356 709,41

Pomorski

3 173 731,37

1 072 775,09

2 100 956,28

Śląski

6 216 623,90

12 735 025,19

-6 518 401,29

Świętokrzyski

4 732 032,18

4 899 876,44

-167 844,26

Warmińsko–Mazurski

1 723 394,24

842 287,87

881 106,37

Wielkopolski

8 792 875,71

7 003 986,67

1 788 889,04

Zachodniopomorski

1 543 768,60

1 703 650,76

-159 882,16

56 951 798,16

85 159 153,44

-28 207 355,28

Podlaski

Łącznie

Rysunek 6 – Kierunki migracji dla Łódzkiego OW NFZ

migracja do Łódzkiego OW NFZ (należności)
migracja z Łódzkiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 73 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Małopolskiego OW NFZ

Małopolski OW

Oddział
Należności [zł]

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

Dolnośląski

3 380 538,22

2 366 535,42

1 014 002,80

Kujawsko–Pomorski

1 932 347,81

1 207 150,11

725 197,70

Lubelski

3 878 744,54

1 893 231,30

1 985 513,24

Lubuski

1 047 094,23

372 020,81

675 073,42

Łódzki

3 606 576,55

1 792 281,91

1 814 294,64

Małopolski

–

–

–

Mazowiecki

6 361 460,62

13 799 824,55

-7 438 363,93

Opolski

1 692 565,77

847 011,89

845 553,88

45 240 656,13

9 434 521,43

35 806 134,70

Podlaski

1 016 380,74

345 624,20

670 756,54

Pomorski

2 320 048,66

761 705,60

1 558 343,06

Śląski

23 076 308,44

53 330 977,93

-30 254 669,49

Świętokrzyski

27 695 837,21

3 604 268,67

24 091 568,54

Warmińsko–Mazurski

1 747 707,37

513 893,24

1 233 814,13

Wielkopolski

1 915 159,79

1 899 274,15

15 885,64

Zachodniopomorski

1 487 188,50

1 079 803,25

407 385,25

126 398 614,58

93 248 124,46

33 150 490,12

Podkarpacki

Łącznie

Rysunek 7 – Kierunki migracji dla Małopolskiego OW NFZ

migracja do Małopolskiego OW NFZ (należności)
migracja z Małopolskiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 74 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Mazowieckiego OW NFZ

Mazowiecki OW

Oddział
Należności [zł]

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

Dolnośląski

15 795 395,86

3 845 497,50

11 949 898,36

Kujawsko–Pomorski

24 641 659,71

7 181 191,99

17 460 467,72

Lubelski

53 049 041,70

15 031 607,18

38 017 434,52

Lubuski

7 141 822,89

681 171,59

6 460 651,30

Łódzki

41 060 235,85

14 156 482,44

26 903 753,41

Małopolski

13 799 824,55

6 361 460,62

7 438 363,93

–

–

–

6 188 733,62

681 094,04

5 507 639,58

Podkarpacki

22 985 126,35

2 227 772,59

20 757 353,76

Podlaski

29 786 568,42

8 273 606,09

21 512 962,33

Pomorski

15 691 220,67

3 455 737,38

12 235 483,29

Śląski

20 251 631,39

6 768 045,23

13 483 586,16

Świętokrzyski

26 176 225,45

13 376 516,15

12 799 709,30

Warmińsko–Mazurski

36 855 138,48

11 207 065,40

25 648 073,08

Wielkopolski

18 101 152,99

5 263 618,83

12 837 534,16

Zachodniopomorski

13 301 181,53

3 555 119,32

9 746 062,21

344 824 959,46

102 065 986,35

242 758 973,11

Mazowiecki
Opolski

Łącznie

Rysunek 8 – Kierunki migracji dla Mazowieckiego OW NFZ

migracja do Mazowieckiego OW NFZ (należności)
migracja z Mazowieckiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 75 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Opolskiego OW NFZ

Opolski OW

Oddział
Należności [zł]
Dolnośląski

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

6 080 374,33

16 367 992,78

-10 287 618,45

Kujawsko–Pomorski

128 973,54

393 802,80

-264 829,26

Lubelski

306 755,82

454 702,30

-147 946,48

Lubuski

417 579,17

206 745,79

210 833,38

Łódzki

940 530,89

1 252 174,97

-311 644,08

Małopolski

847 011,89

1 692 565,77

-845 553,88

Mazowiecki

681 094,04

6 188 733,62

-5 507 639,58

–

–

–

Podkarpacki

227 936,96

309 884,45

-81 947,49

Podlaski

101 155,85

130 153,83

-28 997,98

Pomorski

167 068,44

292 778,75

-125 710,31

6 635 323,20

20 966 430,87

-14 331 107,67

Świętokrzyski

261 657,58

642 486,05

-380 828,47

Warmińsko–Mazurski

199 040,83

193 175,07

5 865,76

1 299 818,56

1 233 457,55

66 361,01

320 080,45

390 664,75

-70 584,30

18 614 401,55

50 715 749,35

-32 101 347,80

Opolski

Śląski

Wielkopolski
Zachodniopomorski
Łącznie

Rysunek 9 – Kierunki migracji dla Opolskiego OW NFZ

migracja do Opolskiego OW NFZ (należności)
migracja z Opolskiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 76 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Podkarpackiego OW NFZ

Podkarpacki OW

Oddział
Należności [zł]
Dolnośląski

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

1 081 392,94

2 022 542,12

-941 149,18

347 675,21

776 509,25

-428 834,04

Lubelski

5 450 114,12

17 761 753,12

-12 311 639,00

Lubuski

176 431,40

380 724,74

-204 293,34

Łódzki

772 222,00

1 649 209,90

-876 987,90

Małopolski

9 434 521,43

45 240 656,13

-35 806 134,70

Mazowiecki

2 227 772,59

22 985 126,35

-20 757 353,76

309 884,45

227 936,96

81 947,49

–

–

–

Podlaski

206 558,89

253 813,83

-47 254,94

Pomorski

299 379,11

352 867,44

-53 488,33

Śląski

2 358 965,31

11 531 165,40

-9 172 200,09

Świętokrzyski

5 151 133,08

7 333 156,39

-2 182 023,31

Warmińsko–Mazurski

241 237,25

262 705,50

-21 468,25

Wielkopolski

588 019,32

1 063 778,99

-475 759,67

Zachodniopomorski

345 546,88

915 474,65

-569 927,77

28 990 853,98

112 757 420,77

-83 766 566,79

Kujawsko–Pomorski

Opolski
Podkarpacki

Łącznie

Rysunek 10 – Kierunki migracji dla Podkarpackiego OW NFZ

migracja do Podkarpackiego OW NFZ (należności)
migracja z Podkarpackiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 77 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Podlaskiego OW NFZ

Podlaski OW

Oddział
Należności [zł]

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

Dolnośląski

801 865,94

586 679,35

215 186,59

Kujawsko–Pomorski

513 566,06

1 253 343,93

-739 777,87

Lubelski

927 144,31

1 139 382,45

-212 238,14

Lubuski

248 369,21

122 437,83

125 931,38

Łódzki

533 539,09

890 248,50

-356 709,41

Małopolski

345 624,20

1 016 380,74

-670 756,54

8 273 606,09

29 786 568,42

-21 512 962,33

Opolski

130 153,83

101 155,85

28 997,98

Podkarpacki

253 813,83

206 558,89

47 254,94

Podlaski

–

–

–

Pomorski

541 668,60

980 083,66

-438 415,06

Śląski

978 375,05

1 232 171,31

-253 796,26

Świętokrzyski

151 842,32

411 255,45

-259 413,13

21 128 903,50

5 759 129,93

15 369 773,57

Wielkopolski

332 960,28

886 238,80

-553 278,52

Zachodniopomorski

419 991,89

654 638,93

-234 647,04

35 581 424,20

45 026 274,04

-9 444 849,84

Mazowiecki

Warmińsko–Mazurski

Łącznie

Rysunek 11 – Kierunki migracji dla Podlaskiego OW NFZ

migracja do Podlaskiego OW NFZ (należności)
migracja z Podlaskiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 78 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Pomorskiego OW NFZ

Pomorski OW

Oddział
Należności [zł]

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

Dolnośląski

1 419 346,99

1 730 670,02

-311 323,03

Kujawsko–Pomorski

7 657 582,33

12 680 611,34

-5 023 029,01

Lubelski

795 501,21

1 018 671,80

-223 170,59

Lubuski

462 445,64

610 383,31

-147 937,67

1 072 775,09

3 173 731,37

-2 100 956,28

761 705,60

2 320 048,66

-1 558 343,06

3 455 737,38

15 691 220,67

-12 235 483,29

Opolski

292 778,75

167 068,44

125 710,31

Podkarpacki

352 867,44

299 379,11

53 488,33

Podlaski

980 083,66

541 668,60

438 415,06

–

–

–

1 421 129,42

2 497 615,38

-1 076 485,96

478 158,75

534 053,92

-55 895,17

17 283 669,32

25 872 169,56

-8 588 500,24

Wielkopolski

1 789 553,23

4 414 123,95

-2 624 570,72

Zachodniopomorski

5 847 514,71

10 877 781,15

-5 030 266,44

44 070 849,52

82 429 197,28

-38 358 347,76

Łódzki
Małopolski
Mazowiecki

Pomorski
Śląski
Świętokrzyski
Warmińsko–Mazurski

Łącznie

Rysunek 12 – Kierunki migracji dla Pomorskiego OW NFZ

migracja do Pomorskiego OW NFZ (należności)
migracja z Pomorskiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 79 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Śląskiego OW NFZ

Śląski OW

Oddział
Należności [zł]
Dolnośląski

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

14 363 416,19

6 021 923,90

8 341 492,29

Kujawsko–Pomorski

2 926 973,17

2 230 169,88

696 803,29

Lubelski

4 324 647,88

2 349 006,05

1 975 641,83

Lubuski

2 560 721,42

1 164 551,12

1 396 170,30

Łódzki

12 735 025,19

6 216 623,90

6 518 401,29

Małopolski

53 330 977,93

23 076 308,44

30 254 669,49

Mazowiecki

6 768 045,23

20 251 631,39

-13 483 586,16

Opolski

20 966 430,87

6 635 323,20

14 331 107,67

Podkarpacki

11 531 165,40

2 358 965,31

9 172 200,09

Podlaski

1 232 171,31

978 375,05

253 796,26

Pomorski

2 497 615,38

1 421 129,42

1 076 485,96

–

–

–

Świętokrzyski

9 701 676,97

6 094 309,72

3 607 367,25

Warmińsko–Mazurski

2 289 780,42

1 475 755,69

814 024,73

Wielkopolski

4 866 867,32

3 500 677,68

1 366 189,64

Zachodniopomorski

2 718 010,95

2 133 575,75

584 435,20

152 813 525,63

85 908 326,50

66 905 199,13

Śląski

Łącznie

Rysunek 13 – Kierunki migracji dla Śląskiego OW NFZ

migracja do Śląskiego OW NFZ (należności)
migracja ze Śląskiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 80 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Świętokrzyskiego OW NFZ

Świętokrzyski OW

Oddział
Należności [zł]
Dolnośląski

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

1 491 312,21

1 576 490,22

-85 178,01

401 003,84

559 215,31

-158 211,47

Lubelski

2 380 073,30

5 354 128,55

-2 974 055,25

Lubuski

185 522,60

127 940,16

57 582,44

Łódzki

4 899 876,44

4 732 032,18

167 844,26

Małopolski

3 604 268,67

27 695 837,21

-24 091 568,54

Mazowiecki

13 376 516,15

26 176 225,45

-12 799 709,30

642 486,05

261 657,58

380 828,47

7 333 156,39

5 151 133,08

2 182 023,31

Podlaski

411 255,45

151 842,32

259 413,13

Pomorski

534 053,92

478 158,76

55 895,16

6 094 309,72

9 701 676,97

-3 607 367,25

–

–

–

Warmińsko–Mazurski

271 947,98

310 736,47

-38 788,49

Wielkopolski

598 053,79

845 291,65

-247 237,86

Zachodniopomorski

413 464,71

395 323,11

18 141,60

42 637 301,22

83 517 689,02

-40 880 387,80

Kujawsko–Pomorski

Opolski
Podkarpacki

Śląski
Świętokrzyski

Łącznie

Rysunek 14 – Kierunki migracji dla Świętokrzyskiego OW NFZ

migracja do Świętokrzyskiego OW NFZ (należności)
migracja z Świętokrzyskiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 81 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Warmińsko–Mazurskiego OW NFZ

Warmińsko–Mazurski OW

Oddział
Należności [zł]
Dolnośląski

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

918 798,29

1 026 648,65

-107 850,36

Kujawsko–Pomorski

3 153 638,33

6 139 022,22

-2 985 383,89

Lubelski

1 054 970,63

740 105,05

314 865,58

Lubuski

200 900,60

224 423,87

-23 523,27

Łódzki

842 287,87

1 723 394,24

-881 106,37

Małopolski

513 893,24

1 747 707,37

-1 233 814,13

11 207 065,40

36 855 138,48

-25 648 073,08

Opolski

193 175,07

199 040,83

-5 865,76

Podkarpacki

262 705,50

241 237,25

21 468,25

Podlaski

5 759 129,93

21 128 903,50

-15 369 773,57

Pomorski

25 872 169,56

17 283 669,32

8 588 500,24

1 475 755,69

2 289 780,42

-814 024,73

Świętokrzyski

310 736,47

271 947,98

38 788,49

Warmińsko–
Mazurski

–

–

–

Wielkopolski

862 328,93

2 413 621,78

-1 551 292,85

Zachodniopomorski

929 043,55

1 647 427,10

-718 383,55

53 556 599,06

93 932 068,06

-40 375 469,00

Mazowiecki

Śląski

Łącznie

Rysunek 15 – Kierunki migracji dla Warmińsko–Mazurskiego OW NFZ

migracja do Warmińsko–Mazurskiego OW NFZ (należności)
migracja z Warmińsko–Mazurskiego OW NFZ (zobowiązania)
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Tabela 82 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Wielkopolskiego OW NFZ

Wielkopolski OW

Oddział
Należności [zł]

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

Dolnośląski

15 863 564,46

12 298 765,65

3 564 798,81

Kujawsko–Pomorski

11 658 170,71

12 308 882,13

-650 711,42

Lubelski

1 471 578,97

1 216 096,00

255 482,97

Lubuski

31 289 107,81

5 353 048,28

25 936 059,53

Łódzki

7 003 986,67

8 792 875,71

-1 788 889,04

Małopolski

1 899 274,15

1 915 159,79

-15 885,64

Mazowiecki

5 263 618,83

18 101 152,99

-12 837 534,16

Opolski

1 233 457,55

1 299 818,56

-66 361,01

Podkarpacki

1 063 778,99

588 019,32

475 759,67

886 238,80

332 960,28

553 278,52

Pomorski

4 414 123,95

1 789 553,23

2 624 570,72

Śląski

3 500 677,68

4 866 867,32

-1 366 189,64

845 291,65

598 053,79

247 237,86

2 413 621,78

862 328,93

1 551 292,85

–

–

–

12 420 878,56

7 110 690,03

5 310 188,53

101 227 370,56

77 434 272,01

23 793 098,55

Podlaski

Świętokrzyski
Warmińsko–Mazurski
Wielkopolski
Zachodniopomorski
Łącznie

Rysunek 16 – Kierunki migracji dla Wielkopolskiego OW NFZ

migracja do Wielkopolskiego OW NFZ (należności)
migracja z Wielkopolskiego OW NFZ (zobowiązania)

112

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 83 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Zachodniopomorskiego OW NFZ

Zachodniopomorski OW

Oddział
Należności [zł]

Zobowiązania [zł]

Należności – Zobowiązania [zł]

Dolnośląski

3 260 684,87

2 238 897,02

1 021 787,85

Kujawsko–Pomorski

3 260 772,14

6 203 886,36

-2 943 114,22

Lubelski

1 251 171,51

933 801,09

317 370,42

Lubuski

11 777 062,08

7 868 648,49

3 908 413,59

Łódzki

1 703 650,76

1 543 768,60

159 882,16

Małopolski

1 079 803,25

1 487 188,50

-407 385,25

Mazowiecki

3 555 119,32

13 301 181,53

-9 746 062,21

Opolski

390 664,75

320 080,45

70 584,30

Podkarpacki

915 474,65

345 546,88

569 927,77

Podlaski

654 638,93

419 991,89

234 647,04

10 877 781,15

5 847 514,71

5 030 266,44

2 133 575,75

2 718 010,95

-584 435,20

395 323,11

413 464,71

-18 141,60

Warmińsko–Mazurski

1 647 427,10

929 043,55

718 383,55

Wielkopolski

7 110 690,03

12 420 878,56

-5 310 188,53

–

–

–

50 013 839,40

56 991 903,29

-6 978 063,89

Pomorski
Śląski
Świętokrzyski

Zachodniopomorski
Łącznie

Rysunek 17 – Kierunki migracji dla Zachodniopomorskiego OW NFZ

migracja do Zachodniopomorskiego OW NFZ (należności)
migracja z Zachodniopomorskiego OW NFZ (zobowiązania)
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5.2 Podstawowa Opieka Zdrowotna – POZ
5.2.1
5.2.1.1

Informacje ogólne
Charakterystyka rodzaju

Udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej polegało na zapewnieniu zdrowym i chorym
świadczeń w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych
bądź domowych. Świadczenia w POZ (w oparciu o kompetencje określone odrębnie dla poszczególnych grup
zawodowych i współpracujących ze sobą w ramach zespołu interdyscyplinarnego POZ) realizowane były przez:
lekarza POZ, pielęgniarkę środowiskową/rodzinną, położną środowiskową/rodzinną oraz pielęgniarkę
środowiskową w środowisku nauczania i wychowania.
Do świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej należały w szczególności:
•
badanie i porada lekarska,
•

diagnostyka i leczenie,

•

kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej
(z wyjątkiem oddziału dla przewlekle chorych),
opieka nad zdrowym dzieckiem (rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych, oraz okresów w których
te badania są przeprowadzane – DzU 03.139.1337),
profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą (rozporządzenie ministra zdrowia z dnia
25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą – DzU 03.130.1196),
orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia (z wyłączeniem przepisów medycyny pracy ).

•

•

•
•
•

zapobieganie urazom i chorobom poprzez profilaktykę i szczepienia ochronne określone kalendarzem
szczepień,
opieka nad niepełnosprawnymi,

•

promocja zdrowia i profilaktyka chorób (rozporządzenie ministra zdrowia dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych, oraz okresów w których
te badania są przeprowadzane – DzU 03.139.1337),

•

świadczenia pielęgniarki praktyki,

•
•

świadczenia pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej
świadczenia położnej środowiskowej/rodzinnej,

•

świadczenia pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania.

Transport sanitarny obejmował, zlecany przez lekarzy rodzinnych, przewóz ubezpieczonych środkami transportu
sanitarnego dla potrzeb POZ. Świadczenie to zapewniało ubezpieczonemu transport sanitarny, wynikający
ze wskazań medycznych, do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie
i z powrotem. W przypadku, gdy u ubezpieczonego występowała dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca
korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia, transport był bezpłatny na podstawie
zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w podstawowej opiece
zdrowotnej. Transport był częściowo odpłatny na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
udzielającego świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej w sytuacji nie wymagającej konieczności podjęcia
natychmiastowego leczenia, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie
określenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego
ubezpieczonego w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego (DzU nr 88, poz.815).
W postępowaniu o udzielenie świadczeń w rodzaju POZ jednostkami organizacyjnymi, z którymi zawierano
umowy, były zakłady opieki zdrowotnej (publiczne i niepubliczne), indywidualne praktyki lekarskie/pielęgniarskie/
położnicze oraz grupowe praktyki lekarskie/pielęgniarskie/położnicze.
Możliwe było łączne lub oddzielne zawieranie umów o udzielanie świadczeń z zakresu kompetencji lekarza POZ,
pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej, położnej środowiskowej/rodzinnej, pielęgniarki środowiskowej w środowisku
nauczania i wychowania. W przypadku, gdy Fundusz zawarł odrębne umowy z lekarzem POZ, pielęgniarką
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i położną POZ oraz pielęgniarką szkolną, dotyczące tej samej grupy ubezpieczonych, oferent zobowiązany był
do współpracy z tymi podmiotami.
Świadczenia udzielane były ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej
środowiskowej/rodzinnej poprzez złożenie odrębnej deklaracji wyboru (wg wzoru określonego przez NFZ).
W przypadku SPZOZ, NZOZ i praktyk grupowych listę ubezpieczonych sporządzano odrębnie dla każdego
lekarza, pielęgniarki, położnej realizującej świadczenia u oferenta.
W postępowaniu o udzielenie świadczeń w rodzaju POZ uwzględniono założenia wojewódzkiego planu
zdrowotnego, przyjmując następujące równoważniki etatowe:
•

lekarz rodzinny/podstawowej opieki zdrowotnej obejmował opieką 2 500±10% osób, w tym pediatra
1 200±10% dzieci do 18. roku życia,

•

pielęgniarka środowiskowa/rodzinna obejmowała opieką 2 500±10% osób,

•

położna środowiskowa/rodzinna obejmowała opieką 6 000±10% kobiet bez względu na wiek i noworodki
i niemowlęta do drugiego miesiąca życia,

•
pielęgniarka/higienistka w środowisku nauczania i wychowania obejmowała opieką 800±10% uczniów.
Metoda finansowania świadczeń POZ oparta była o roczną stawkę kapitacyjną na jednego ubezpieczonego.
Wartość umowy stanowił iloczyn ustalonej stawki kapitacyjnej mnożonej przez wagę korygującą (wskaźnik
korygujący) i liczbę ubezpieczonych wpisanych na listę pozytywną.
Stawka kapitacyjna w zakresie świadczeń lekarskich zawierała:
•

koszty udzielania świadczeń przez lekarza POZ (w tym wizyty domowe) z podziałem na cztery grupy
z uwzględnieniem wskaźnika demograficznego dla ubezpieczonych zaszeregowanych do określonych
przedziałów wiekowych,

•

koszty udzielania świadczeń przez pielęgniarkę praktyki,

•
koszty transportu sanitarnego,
•
koszty badań diagnostycznych należących do kompetencji lekarza POZ.
Finansowanie świadczeń zdrowotnych z rodzaju POZ w 2004 r. uwzględniało różne wagi korygujące (wskaźnik
korygujący) dla różnych grup ubezpieczonych wpisanych na listę pozytywną. Wagi korygujące dla opieki
lekarskiej dotyczyły następujących przedziałów wiekowych pacjentów: od 0 do 6 roku życia, od 7 do 65 lat
włącznie oraz wieku powyżej 65 roku życia. Oddzielną wagę korygującą stosowano dla osób z domów pomocy
społecznej, pogotowia opiekuńczego, domów małego dziecka i specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych
z internatem. Odrębne wagi korygujące stosowano także dla pielęgniarki szkolnej w przypadku objęcia opieką
uczniów szkół specjalnych, uczniów niepełnosprawnych z klas lub szkół integracyjnych, uczniów szkół
sportowych i szkół mistrzostwa sportowego oraz szkół zawodowych z nauką w warsztatach szkolnych.
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5.2.1.2

Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ (NFZ ogółem)

Tabela 84 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ (NFZ ogółem)

POZ

Oddział

Zawarte umowy
Dolnośląski

669

Kujawsko–Pomorski

411

Lubelski

482

Lubuski

449

Łódzki

522

Małopolski

606

Mazowiecki

824

Opolski

296

Podkarpacki

617

Podlaski

253

Pomorski

499

Śląski

983

Świętokrzyski

280

Warmińsko–Mazurski

685

Wielkopolski

1395

Zachodniopomorski

438
0

200

Dolnośląski

669

Kujawsko-Pomorski

411

Lubelski

482

Lubuski

449

Łódzki

522

Małopolski

606

Mazowiecki

824

Opolski

296

Podkarpacki

617

Podlaski

253

Pomorski

499

Śląski

983

Świętokrzyski

280

Warmińsko-Mazurski

685

Wielkopolski
Zachodniopomorski

400
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Wykres 16 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju POZ w oddziałach wojewódzkich NFZ
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Nie jest możliwe przedstawienie danych dotyczących wartości zawartych umów w rodzaju POZ w 2004 r. ze
względu na brak konkursu ofert w tym rodzaju. Umowy w rodzaju POZ rozliczane były na podstawie stawki
kapitacyjnej i nie miały charakteru wartościowego.
Tabela 85 – Realizacja umów w rodzaju POZ na dzień 31.12.2004 r.

POZ
Oddział

Koszty zrealizowanych umów
[zł]

Dolnośląski

265 494 010

Kujawsko–Pomorski

193 843 919

Lubelski

211 202 610

Lubuski

93 487 595

Łódzki

228 465 217

Małopolski

289 130 011

Mazowiecki

477 150 592

Opolski
Podkarpacki

91 180 450
195 912 396

Podlaski

108 045 001

Pomorski

198 260 170

Śląski

429 105 789

Świętokrzyski

118 644 090

Warmińsko–Mazurski

132 867 427

Wielkopolski

310 316 120

Zachodniopomorski
NFZ łącznie

173 553 850
3 516 659 247
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Tabela 86, wykres 17 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju POZ przypadające na jednego mieszkańca na terenie
działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

POZ
Oddział

Koszty zrealizowanych umów
na 1 mieszkańca [zł]

Kraj

92,08

Dolnośląski

91,60

Kujawsko–Pomorski

93,73

Lubelski

96,39

Lubuski

92,67

Łódzki

87,97

Małopolski

88,88

Mazowiecki

92,91

Opolski

86,37

Podkarpacki

93,41

Podlaski

89,66

Pomorski

90,57

Śląski

91,01

Świętokrzyski

91,86

Warmińsko–Mazurski

92,99

Wielkopolski

92,36

Zachodniopomorski

102,33
75 zł

Kraj

92,08

Dolnośląski

91,60

Kujawsko-Pomorski

93,73

Lubelski

96,39

Lubuski

92,67

Łódzki

87,97

Małopolski

88,88

Mazowiecki

92,91

Opolski

86,37

Podkarpacki

93,41

Podlaski

89,66

Pomorski

90,57

Śląski

91,01

Świętokrzyski

91,86

Warmińsko-Mazurski

92,99

Wielkopolski

92,36

Zachodniopomorski

80 zł

85 zł

90 zł

95 zł

100 zł

105 zł

102,33

118

Raport NFZ za 2004 r.

5.2.2

Informacje szczegółowe

5.2.2.1

Omówienie wyników kontraktowania świadczeń w rodzaju POZ w oddziałach
wojewódzkich NFZ

5.2.2.1.1

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

5.2.2.1.1.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Dolnośląskim OW NFZ

Tabela 87 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

669

Tabela 88 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

1

Tabela 89 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

5.2.2.1.1.2

265 494 010

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.2.2.1.2

Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

5.2.2.1.2.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Kujawsko–Pomorskim OW
NFZ

Tabela 90 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

411

Tabela 91 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

1

Tabela 92 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

5.2.2.1.2.2

193 843 919

Uwagi Oddziału

Wartość kontraktów w rodzaju POZ na 2004 rok wzrosła o 21,25% w porównaniu do 2003 roku.
Problemy występujące w 2004 r. w POZ na terenie działania Kujawsko–Pomorskiego OW NFZ:
•
•
•

Przekazywanie oświadczenia o objęciu opieką przez lekarza pierwszego kontaktu innemu
świadczeniodawcy, w celu udzielania pacjentom świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej pomocy.
Odsyłanie przez lekarzy specjalistów pacjentów do lekarza POZ po skierowanie na badania
laboratoryjne, transport sanitarny.
Trudności w uzyskaniu nieodpłatnego świadczenia zdrowotnego w ramach POZ w przypadku
zachorowania przez pacjenta przebywającego poza miejscem zamieszkania, ale w granicach danego
województwa.
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5.2.2.1.3

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

5.2.2.1.3.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Lubelskim OW NFZ

Tabela 93 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

482

Tabela 94 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

0

Tabela 95 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

5.2.2.1.3.2

211 202 610

Uwagi Oddziału

W 2003 r. zawarto 450 umów w zakresie świadczeń z rodzaju POZ. Natomiast w 2004 r. zawarto 482 umowy.
Dynamika zmian 2004/2003 wyniosła 7,11%.
W 2003 r. koszty zawartych umów w zakresie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej oraz koszty
zrealizowanych umów w tym zakresie (zapłacone rachunki) wyniosły 199 862 tys. zł, a w 2004 r.
211 202,61 tys. zł. Dynamika wzrostu kosztów pomiędzy rokiem 2003 a 2004 wyniosła 5,67%.
Poziom dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie województwa lubelskiego
w 2004 r. był wystarczający zarówno pod względem formalnym, terytorialnym, jak i merytorycznym.
W 2004 r. nastąpił wzrost wydatków na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w odniesieniu do 2003 r.
Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie kosztów świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w POZ w 2004 r.
w odniesieniu do planu finansowego na ten rok o 577,70 tys. zł, tj. o 0,27%. Wynikało to z kilku powodów.
Jednym z nich było nie zapisanie się wszystkich ubezpieczonych mieszkańców województwa lubelskiego do
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji list między oddziałami,
zmniejszyła się liczba pacjentów objętych opieką z powodu występujących powtórzeń u dwóch lub większej liczby
świadczeniodawców. Przeprowadzone kontrole w placówkach POZ stwierdziły nieprawidłowe deklaracje
pacjentów, w wyniku czego zmniejszyły się listy bazowe.
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5.2.2.1.4

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ

5.2.2.1.4.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Lubuskim OW NFZ

Tabela 96 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

449

Tabela 97 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

9

Tabela 98 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Lubuskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

5.2.2.1.4.2

93 487 595

Uwagi Oddziału

Problemem w kontraktowaniu świadczeń w rodzaju POZ w 2004 r. na terenie Lubuskiego OW NFZ była
wysokość stawki kapitacyjnej oraz zakres realizowanych świadczeń w ramach zawartych umów.
Ze względu na powyższe, Porozumienie Zielonogórskie, zrzeszające jednostki podstawowej opieki zdrowotnej,
odmówiło podpisania umów na zaproponowanych warunkach. Ich protest dotyczył przede wszystkim
narzuconego umowami obowiązku sprawowania całodobowej opieki nad pacjentami. Doprowadziło to do
zamknięcia gabinetów POZ.
Pacjenci zgłaszali uwagi dotyczące:
•
•

ograniczenia w dostępie do badań diagnostycznych,
braku możliwości uzyskania porady w terminie odpowiadającym pacjentowi,

•
•

braku możliwości zadeklarowania się jednocześnie do dwóch lekarzy – w miejscu nauki i w miejscu
zamieszkania,
problemów z uzyskaniem dokumentacji medycznej od świadczeniodawcy,

•

postępowania terapeutyczno–diagnostycznego.
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5.2.2.1.5

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

5.2.2.1.5.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Łódzkim OW NFZ

Tabela 99 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

522

Tabela 100 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

5

Tabela 101 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

5.2.2.1.5.2

228 465 217

Uwagi Oddziału

W 2004 r. został po raz pierwszy wprowadzony podział:
•
•

POZ tzw. zwykły, obejmujący lekarza, pielęgniarkę, położną i pielęgniarkę w środowisku nauczania
i wychowania – 454 umowy,
nocna i świąteczna ambulatoryjna pomoc lekarska i pielęgniarska – 22 umowy,

•

nocna i świąteczna wyjazdowa pomoc lekarska i pielęgniarska – 23 umowy,

•

transport sanitarny – 23 umowy.
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5.2.2.1.6

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.2.2.1.6.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Małopolskim OW NFZ

Tabela 102 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

606

Tabela 103 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

4

Tabela 104 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

5.2.2.1.6.2

289 130 011

Uwagi Oddziału

Rok 2004 był pierwszym, w którym zawierano umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w całym kraju na
takich samych zasadach – określonych w szczegółowych materiałach informacyjnych. Równocześnie nie
ujednolicono stawek kapitacyjnych w poszczególnych zakresach świadczeń. Umowy były zawierane w czterech
zakresach: świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej, położnej środowiskowej/rodzinnej,
pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania. W roku 2004 zawarto o 8,2% więcej umów w rodzaju POZ niż
w roku 2003. W dużej mierze jest to związane z wydzielaniem się nowych świadczeniodawców, a także
z restrukturyzacją SP ZOZ–ów.
Różnice w zasadach kontraktowania w tym rodzaju świadczeń w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w roku
2003 oraz w NFZ w roku 2004:
•

W Małopolsce w 2003 r. kontraktowano świadczenia lekarza POZ zawsze razem z opieką całodobową
i transportem sanitarnym, z tym że pieniądze na ten cel były wydzielone ze stawki kapitacyjnej lekarza.
Lekarz mógł te świadczenia podzlecić, ale był odpowiedzialny za ich zapewnienie.

•

W zakresie medycyny szkolnej w Małopolsce kontraktowano świadczenia pielęgniarskie i lekarskie
łącznie. Ten system opieki nad uczniami sprawdził się w realizacji i wypełnianiu zadań.

Do konkursu ofert na rok 2004 przystąpiły nowe podmioty, często wydzielające się z SP ZOZ–ów. Tendencja
do restrukturyzacji SPZOZ–ów i powstawania placówek niepublicznych w tym zakresie świadczeń utrzymuje się
nadal.
W trakcie kontraktowania mieliśmy kilka sytuacji konfliktowych związanych z wydzielaniem się nowych podmiotów
w różnych zakresach świadczeń – dotyczyło to w jednym przypadku świadczeń lekarskich oraz w kilku
przypadkach zakresu świadczeń pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.
Środowisko położnych środowiskowych/rodzinnych wnosiło o dalsze rozliczanie świadczeń w oparciu
o deklaracje lekarskie.
W związku ze zmianą kontraktowania świadczeń w zakresie medycyny szkolnej (brak osobnego kontraktowania
świadczeń lekarskich) i przewidywanych trudności w prawidłowej realizacji szczepień ochronnych uczniów,
konieczne było porozumienie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i opublikowanie wspólnego stanowiska
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w sprawie sposobu realizacji szczepień ochronnych uczniów na terenie Małopolski na stronie internetowej
Oddziału.
Wskutek zmiany sposobu kontraktowania w zakresie medycyny szkolnej (brak kontraktowania świadczeń
lekarskich) początkowo zdarzały się nieporozumienia związane z wykonywaniem szczepień ochronnych uczniów.
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5.2.2.1.7

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

5.2.2.1.7.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Mazowieckim OW NFZ

Tabela 105 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

824

Tabela 106 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

8

Tabela 107 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Mazowieckim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

5.2.2.1.7.2

477 150 592

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.2.2.1.8

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.2.2.1.8.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Opolskim OW NFZ

Tabela 108 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

296

Tabela 109 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

5

Tabela 110 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Opolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

5.2.2.1.8.2

91 180 450

Uwagi Oddziału

Średnią liczbę zadeklarowanych świadczeniobiorców przypadających na jednego lekarza POZ w regionie
opolskim przedstawia wykres

1

2500
Liczba zadeklarowanych
2000
1500
1000
500
0
SP ZOZ

N ZOZ

GPL

IPL

średnio

Wykres 18 Średnia liczba zadeklarowanych do lekarza POZ w województwie opolskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.
w zależności od formy organizacyjnej jednostki

Legenda
SP ZOZ – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
N ZOZ – niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
GPL – grupowa praktyka lekarska,
IPL – indywidualna praktyka lekarska,

1

Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych OOW NFZ
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Z danych zobrazowanych na wykresie wynika, że średnia wielkość populacji objętej opieką lekarza opieki
podstawowej w województwie opolskim odbiega od standardu. Stąd stałe naciski szczególnie tych mniejszych
praktyk lekarskich, których celem jest zwiększenie stawki kapitacyjnej, gdyż zbyt mała ilość podopiecznych
powoduje niewydolność finansową placówek.
W regionie opolskim występowało nierównomierne rozmieszczenie kadry lekarskiej i pielęgniarskiej będącej
stroną kontraktu z OOW NFZ. Nadmiar kadry lekarskiej widoczny był w powiatach: brzeskim, kędzierzyńsko–
kozielskim oraz na terenie Opola, zaś pielęgniarek środowiskowych rodzinnych w powiatach: nyskim, opolskim
oraz kędzierzyńsko–kozielskim. Niedobór kadry pielęgniarek środowiskowych/rodzinnych widoczny był na terenie
Opola i powiatów: namysłowskiego i kluczborskiego. W położnictwie środowiskowym/rodzinnym notowano
zarówno w roku 2003, jak i 2004 niedobór w stosunku do wskaźników w całym województwie w ilości 13 etatów.
Największy deficyt występował w powiatach: kędzierzyńsko–kozielskim, nyskim i strzeleckim. Wśród pielęgniarek
środowiska nauczania i wychowania ogółem w województwie opolskim występuje większe niż zakładane
zatrudnienie o 19 osób. Jest to spowodowane dużym rozproszeniem na terenie regionu mniejszych szkół, gdzie
łączna liczba dzieci w szkołach gminy jest mniejsza od zakładanej we wskaźnikach. Największe „nadmiary”
występują na terenie powiatów: kędzierzyńsko–kozielskiego, nyskiego, brzeskiego, oleskiego i Opola.
Zestawienie to odpowiada liczbie pacjentów, którzy wyrazili zainteresowanie i korzystają ze świadczeń lekarzy
POZ, jest więc bardzo zbliżone do rzeczywistej liczby ubezpieczonych w regionie. Jeśli chodzi o liczbę pacjentów
zapisanych na listach aktywnych pielęgniarek i położnych środowiskowych/rodzinnych, to z uwagi na liczne
kontrowersje występujące w tym względzie trudno jest ocenić, kiedy liczba zapisanych pacjentów zbliży się do
rzeczywistej populacji ubezpieczonych (szczególnie w położnictwie środowiskowym).
Dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie województwa opolskiego w roku 2004
została zabezpieczona zarówno pod względem liczby świadczeniodawców realizujących usługi w tym rodzaju, ich
rozmieszczenia terytorialnego, jak i poziomu finansowania.
Udział procentowy kosztów świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczeń podstawowa opieka zdrowotna waha
się w granicach od 11,6% w 2003 roku do 12,53% w rok 2004 w stosunku do ogółu nakładów finansowych
na świadczenia zdrowotne w regionie.
Jeżeli mówimy o finansowaniu usług podstawowej opieki zdrowotnej to należy zaznaczyć, że na przestrzeni lat
1999–2004 w tym rodzaju świadczeń wyodrębniane były ze stawki kapitacyjnej różne zakresy świadczeń.
Począwszy od wyodrębnienia świadczeń pielęgniarki i położnej środowiskowej do świadczeń nocnej i świątecznej
ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego w roku 2005.
Organizacyjnie dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w regionie opolskim była zróżnicowana.
Od roku 2000 następowało sukcesywne wydzielanie się POZ ze struktur zintegrowanego ZOZ–u, co było
wynikiem procesu prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej. Wzrastała liczba kontraktów zawartych
z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz grupowymi lub indywidualnymi praktykami lekarskimi.
Tworzenie się niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pojawienie się indywidualnych/grupowych praktyk
lekarskich przyczyniło się do poprawy dostępności do świadczeń, wydłużenia godzin pracy oraz zwiększenia
osiągalności wizyt domowych.
Należy podkreślić duże zaangażowanie samorządów terytorialnych w sprawy ochrony zdrowia. Proces
restrukturyzacji, jego skala i tempo są przede wszystkim zasługą samorządów lokalnych. Decyzje w sprawach
każdego programu restrukturyzacyjnego były podejmowane przez organy założycielskie zakładów opieki
zdrowotnej. Efektem tych działań jest to, że w roku 2004 POZ w ramach zintegrowanego z lecznictwem
szpitalnym ZOZ–u funkcjonowało tylko w sześciu SP ZOZ–ach i stanowiła szczątkową działalność.
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5.2.2.1.9

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

5.2.2.1.9.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Podkarpackim OW NFZ

Tabela 111 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych
umów
2004 r.

POZ

617

Tabela 112 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

bd

Tabela 113 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

5.2.2.1.9.2

195 912 396

Uwagi Oddziału

W 2003 roku Podkarpacka Regionalna Kasa Chorych zawarła 921 umów w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna. W okresie kwiecień–grudzień 2003 r. zawartych zostało 927 umów. Należy podkreślić, że w 2003 roku
zawierane były osobne umowy na każdy zakres świadczeń w rodzaju POZ. W 2004 roku zawarto 617 umów
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
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5.2.2.1.10 Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
5.2.2.1.10.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Podlaskim OW NFZ
Tabela 114 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

253

Tabela 115 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

3

Tabela 116 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

108 045 001

5.2.2.1.10.2 Uwagi Oddziału
Świadczeniodawcy z terenu działania Podlaskiego OW NFZ, na początku 2004 r. kategorycznie odmówili
realizowania świadczeń po godzinach zwykłej ordynacji POZ.
Do Oddziału wielokrotnie napływały sygnały od świadczeniodawców o trudnościach związanych
ze sporządzaniem comiesięcznych raportów statystycznych, bardzo szczegółowych, wymagających od nich
dużego nakładu pracy.
Świadczeniobiorcy wielokrotnie podnosili:
•
•

problemy ubezpieczonych w uzyskaniu skierowań do poradni specjalistycznych (kardiologicznych,
reumatologicznych, urologicznych, laryngologicznych, hematologicznych, diabetologicznych),
trudności w otrzymaniu skierowań na badania diagnostyczne, które są zdaniem ubezpieczonych
niezbędne w celu potwierdzenia zdrowia bądź dalszej kontynuacji leczenia,

•

odmowa wypisywania zleceń na transport sanitarny pacjentom w przypadkach koniecznych ze względu
na stan zdrowia ubezpieczonego,

•

brak uregulowania w diagnostyce odnośnie do wystawiania zleceń na specjalistyczną diagnostykę, która
znajduje się również w kompetencjach lekarza POZ, np. badanie INR.
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5.2.2.1.11 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.2.2.1.11.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Pomorskim OW NFZ
Tabela 117 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

499

Tabela 118 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

7

Tabela 119 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

198 260 170

5.2.2.1.11.2 Uwagi Oddziału
Obszary problemowe występujące w 2004 r. na styku świadczeniodawca – NFZ:
•
•

Określenie zasad wykonywania diagnostyki w ramach kompetencji lekarza POZ w momencie kierowania
na konsultacje do poradni medycyny sportowej.
Realizacja programu szczepień ochronnych wykonywanych na rzecz uczniów w ramach umów
o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych na rok 2004 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

•
•

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.
Wykonywanie iniekcji pacjentom na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
w punktach całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

•

Kształtowanie stosunku zatrudnienia pomiędzy pielęgniarkami i lekarzami wykonującymi indywidualne
i grupowe praktyki zawodowe oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku
szkolnym.

•

Wydłużenie terminu zbierania listy ubezpieczonych położnej rodzinnej i pielęgniarki rodzinnej do końca
roku 2005.

•

Wykonywanie badań diagnostycznych przed planowaną hospitalizacją należących do zakresu lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.

Problemy zgłaszane przez ubezpieczonych:
•

Dostęp do świadczeń na etapie rejestracji. Zła organizacja pracy poradni POZ: zbyt mała liczba linii
telefonicznych, trudności w określeniu godziny przyjęcia pacjenta, brak znajomości podstaw systemu
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez personel (m.in.: wymaganie
książeczki RUM od pacjentów spoza województwa pomorskiego, warunkowanie przyjęcia dziecka
od dokonania przez rodziców wyboru lekarza POZ u tego samego świadczeniodawcy).

•

Ograniczony dostęp do badań profilaktycznych.

•
•

Brak koordynacji leczenia, ograniczenie kontaktu z pacjentem do minimum.
Niski poziom obsługi (praca personelu pomocniczego).

•

Ograniczony dostęp do badań diagnostycznych.

•

Odmowa udzielenia świadczeń (zlecenie transportu, wizyty domowe).
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5.2.2.1.12 Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.2.2.1.12.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Śląskim OW NFZ
Tabela 120 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

983

Tabela 121 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

bd

Tabela 122 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

429 105 789

5.2.2.1.12.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.2.2.1.13 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
5.2.2.1.13.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Świętokrzyskim OW NFZ
Tabela 123 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

280

Tabela 124 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

0

Tabela 125 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

118 644 090

5.2.2.1.13.2 Uwagi Oddziału
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ zawierane były z publicznymi i niepublicznymi
zakładami opieki zdrowotnej, grupowymi praktykami lekarskimi/pielęgniarskimi/położniczymi, a także
z indywidualnymi praktykami lekarskimi/pielęgniarskimi/położniczymi. Możliwe było łączne lub oddzielne
zawieranie umów o udzielanie świadczeń z zakresu kompetencji lekarza, pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej,
położnej środowiskowej/rodzinnej i pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania. Na terenie działania
Świętokrzyskiego OW NFZ wiele pielęgniarek środowiskowych/rodzinnych podpisało indywidualne umowy
z Funduszem. W przypadku zawarcia odrębnych umów z lekarzem, pielęgniarką lub położną świadczeniodawcy
zobowiązani byli do współpracy ze sobą w zakresie świadczeń udzielanych pacjentom, których wspólnie
obejmowali opieką.
Dla umów zawieranych przez Oddział z pielęgniarkami środowiskowymi/rodzinnymi i położnymi
środowiskowymi/rodzinnymi indywidualnymi, w grupowych praktykach lub NZOZ–ach ustalono wyższą stawkę
kapitacyjną niż dla tego rodzaju pielęgniarek i położnych zatrudnionych w strukturach POZ.
Pomimo corocznego wzrostu wydatków na świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,
niezadowolenie świadczeniodawców z wysokości środków finansowych przekazywanych z tytułu realizacji umowy
nasilało się w końcowych miesiącach roku.
W wyniku przeprowadzanej przez Oddział weryfikacji, zmniejszała się liczba osób na listach POZ.
W szczególności spowodowane to było przeprowadzanym porównaniem list pomiędzy oddziałami Funduszu oraz
nieuznawaniem deklaracji osób zmarłych lub z nieaktualnymi numerami PESEL.
Wiele problemów związanych było także z koniecznością przekazywania oświadczeń o rezygnacji poprzedniemu
świadczeniodawcy w sytuacjach dokonywania przez ubezpieczonego ponownego wyboru lekarza/pielęgniarki/
położnej.
Utrudnieniem dla świadczeniodawców w wykonywaniu zadań określonych w przepisach ustawy był brak
możliwości ustalenia faktu ubezpieczenia osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia medycznego. Osoby
zgłaszające się do świadczeniodawcy rzadko posiadały dokument ubezpieczenia, a NFZ nie dysponuje aktualną
bazą elektroniczną, aby móc potwierdzać prawo do świadczeń. W praktyce więc dokumenty ubezpieczenia
często nie były w placówkach POZ sprawdzane.
W latach 2003–2004 problemem dla świadczeniodawców było uzyskanie informacji dotyczących poprzednio
wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej. Świadczeniobiorcy często nie potrafili wskazać również u jakiego
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świadczeniodawcy wyboru tego dokonywali. Stąd powstawały nieporozumienia związane z koniecznością
uzyskania wypisu od poprzedniego świadczeniodawcy, bądź złożenia oświadczenia o rezygnacji.
Pacjenci zgłaszali także przypadki pobierania opłat za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej, odmowy
udostępnienia dokumentacji medycznej lub pobierania wygórowanych opłat za wykonywanie kserokopii tej
dokumentacji.
Wiele problemów wynikało także z powodu błędnie udzielonych przez świadczeniodawcę informacji
o uprawnieniach pacjenta w zakresie udzielnych świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
Warunki zawierania umów na udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna były corocznie
modyfikowane i dopracowywane w wyniku konsultacji ze świadczeniodawcami oraz oddziałami Funduszu.
Zróżnicowanie stawek kapitacyjnych, nie tylko w zależności od grup wiekowych ubezpieczonych
zadeklarowanych na listach lekarza, ale także na listach pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej, było uzasadnione
m.in. dążeniem Funduszu do równego traktowania poszczególnych grup zawodowych. Uwzględnione były
również wyższe koszty udzielania świadczeń dla niektórych grup uczniów oraz podopiecznych placówek
specjalnych. Dążeniem było, aby warunki zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zapewniały
ubezpieczonym dostępność do świadczeń i ich odpowiedni poziom, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych
zarówno przez środowiska medyczne, Fundusz, jak i świadczeniobiorców.
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5.2.2.1.14 Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
5.2.2.1.14.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Warmińsko–Mazurskim OW
NFZ
Tabela 126 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

685

Tabela 127 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

13

Tabela 128 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

132 867 427

5.2.2.1.14.2 Uwagi Oddziału
W analizowanym okresie obserwowany jest wzrost liczby świadczeniodawców. Liczba podmiotów realizujących
świadczenia w roku 2003 wynosiła 353, w roku 2004 – 383. Wzrost ten wynika z faktu tworzenia przez
pielęgniarki i położne indywidualnych i grupowych praktyk i wyłączania się ich z zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonych przez lekarzy oraz utworzenia przez ambulatoria wojskowe zakładów podstawowej opieki
zdrowotnej.
Zmniejszeniu uległa liczba publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rzecz zwiększenia liczby zakładów
niepublicznych (SPZOZ w roku 2003 – 32, w roku 2004 – 27, NZOZ w roku 2003 – 191, w roku 2004 – 200).
Wzrosły stawki bazowe na świadczenia w poszczególnych zakresach (w zł):
•
•

lekarz POZ – z 47,90 na 59,00,
pielęgniarka POZ – z 11,60 na 12,48 na wsi i 12,72 w mieście,

•

położna POZ – z 2,8 na 5,10 na wsi i 5,20 w mieście,

•
pielęgniarka szkolna – z 22 na 22,80 w mieście i 24,00 na wsi.
W związku ze zgłaszanymi przez świadczeniodawców uwagami dotyczącymi dużo wyższych kosztów realizacji
świadczeń na rozległych terenach wiejskich, Oddział wprowadził zróżnicowanie stawek kapitacyjnych dla
pacjentów z obszarów miejskich i wiejskich.
W roku 2003 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarto 388 umów, w roku 2004 – 685 umów. Dynamika
zmian 2004/2003 dotycząca liczby zawartych umów wyniosła 76,55%.
Wzrost liczby umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w roku 2004 o 76,55% w stosunku do roku 2003
wynika z faktu wprowadzenia odrębnych stawek dla świadczeniodawców realizujących usługi dla populacji
wiejskiej, co wiązało się z koniecznością podpisania odrębnych umów. Kolejną przyczyną wzrostu liczby umów
było wyłączanie się z zakładów opieki zdrowotnej indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych
i zawieranie przez nie samodzielnych kontraktów oraz zawarcie umów w rodzaju POZ przez 22 ambulatoria
wojskowe.
W rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w 2004 roku WMOW NFZ zawarł umowy na łączną kwotę
133 055 601,73 zł. Umowy zostały zrealizowane w 99,86% na sumę 132 867 426,92 zł.
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5.2.2.1.15 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.2.2.1.15.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Wielkopolskim OW NFZ
Tabela 129 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

1395

Tabela 130 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

22

Tabela 131 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

310 316 120

5.2.2.1.15.2 Uwagi Oddziału
W 2004 roku nastąpiła zmiana sposobu zawierania umów. Poszczególne zakresy kompetencji POZ zostały
zawarte w jednej umowie. Konstrukcja umów 2004 roku doprowadziła do paradoksalnej sytuacji, w której lekarze
POZ decydowali w imieniu zadeklarowanych do siebie pacjentów, który świadczeniodawca miał realizować
umowy z zakresu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej oraz transportu sanitarnego.
Skargi, jakie wpłynęły do Wydziału Spraw Świadczeniobiorców Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczyły w największej mierze problemów, na jakie napotykali pacjenci
w przychodniach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i odnosiły się do jakości świadczonych przez
świadczeniodawców usług oraz do trudności w uzyskaniu skierowań do specjalistów lub skierowań na badania.
Proces kontraktowania świadczeń zakłócony był brakiem porozumienia pomiędzy Funduszem a lekarzami
Porozumienia Zielonogórskiego. W efekcie z większością świadczeniodawców umowy były podpisywane
od 6 stycznia 2004 roku.
Problemy sprawiały również nowe produkty wprowadzone od 1 marca 2004 roku, tj. nocna i świąteczna
ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska oraz transport sanitarny.
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5.2.2.1.16 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.2.2.1.16.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w Zachodniopomorskim OW
NFZ
Tabela 132 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

POZ

438

Tabela 133 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

POZ

bd

Tabela 134 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

POZ

173 553 850

5.2.2.1.16.2 Uwagi Oddziału
Zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy z 23 stycznia 2003 roku przygotowano plan zabezpieczenia udzielania
świadczeń zdrowotnych, na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2004 r., dla osób ubezpieczonych
w NFZ.
Plany (mapy) zabezpieczenia świadczeń sporządzane były przez oddział od 2003 roku, a ich podstawą była
ocena sytuacji demograficznej, trendów socjodemograficznych populacji województwa, stanu zdrowia ludności
z uwzględnieniem tendencji epidemiologicznych, opinie i sugestie konsultantów wojewódzkich, wszelkie uwagi
świadczeniodawców oraz organizacji działających w zakresie ochrony zdrowia, a także rejestr zasadnych skarg
i wniosków ubezpieczonych. Uwzględniały także istniejące zasoby systemu ochrony zdrowia, programy
restrukturyzacji, a także pozostające w dyspozycji Zachodniopomorskiego OW NFZ środki finansowe w pozycji
kosztów świadczeń.
W zakresie POZ wpłynęło razem 420 ofert (z czego 36 złożyły nowe podmioty). Złożono:
•

326 ofert na świadczenia lekarskie (zdecydowana przewaga NZOZ–ów: 189 oraz indywidualnych
praktyk – 93; SPZOZ–ów jest 44);

•

57 na świadczenia pielęgniarskie (w tym 44 indywidualne praktyki, 10 NZOZ–ów);

•
•

12 na świadczenia położnych (w tym 8 to indywidualne praktyki, a 4 to NZOZ–y);
25 ofert złożyły pielęgniarki szkolne (17 z nich to NZOZ–y).

W podstawowej opiece zdrowotnej, mimo zaistnienia trudności wynikających z konieczności aneksowania
wcześniej zawartych umów, co było następstwem uzgodnień pomiędzy Ministrem Zdrowia a przedstawicielami
Porozumienia Zielonogórskiego, Oddział zapewnił pełną dostępność do świadczeń POZ w dni powszednie
do godziny 18.00, a także do opieki całodobowej.
Mimo, że liczba umów obowiązujących w roku 2004 ulega zmniejszeniu w stosunku do roku 2003, utrzymano
pełne zabezpieczenie świadczeń. Zmniejszenie liczby umów wynika m. in. z przekształceń formy organizacyjnej
podmiotów oraz łączenia się praktyk indywidualnych w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. W innych
zakresach świadczeń sytuacja była podobna. Możliwe było łączne lub oddzielne zawieranie umów o udzielanie
świadczeń z zakresu kompetencji lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej, położnej
środowiskowej/rodzinnej, pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania.
Świadczenia udzielane były ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej
środowiskowej/rodzinnej poprzez złożenie odrębnej deklaracji wyboru (wg wzoru określonego przez NFZ).
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W zakresie opieki całodobowej w materiałach informacyjnych obowiązywała konieczność ich zabezpieczenia
przez podmioty POZ, jednak w wyniku dalszych porozumień zawartych z Porozumieniem Zielonogórskim
odstąpiono od części wymogów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej, w tym od konieczności zapewnienia
swoim ubezpieczonym opieki całodobowej.
Finansowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oparte było o stawkę kapitacyjną, z uwzględnieniem
wskaźników korygujących dla różnych grup wiekowych ubezpieczonych oraz w zależności od zakresu świadczeń.
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5.3 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – AOS
5.3.1
5.3.1.1

Informacje ogólne
Charakterystyka rodzaju

W roku 2004, zgodnie ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi w rodzaju ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej ujednoliconych na terenie całego kraju, zmieniono sposób finansowania świadczeń w zakresie
AOS wprowadzając jako jednostkę rozliczeniową i kontraktową punkt rozliczeniowy. Jednocześnie wprowadzono
podział na 4 typy porad uzależnionych zakresem świadczeń wykonywanych w ramach porady. Wydzielone
zostały również badania współfinansowane.
Typy porad
Porada specjalistyczna kompleksowa była to porada z diagnostyką lub drobnymi zabiegami, udzielona przez
lekarza specjalistę lub inną osobę uprawnioną, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
(lub bez skierowania w przypadkach określonych w art. 58 ust.1 i 2 ustawy) obejmująca wywiad, badanie
lekarskie, ocenę wykonanych dotychczas badań dodatkowych, wykonanie specjalistycznych badań
diagnostycznych, w tym również badań diagnostycznych psychologicznych, lub drobnych zabiegów leczniczych
i diagnostycznych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do szczegółowych materiałów informacyjnych) ustalenie
rozpoznania klinicznego i postępowania terapeutycznego oraz wydanie zaleceń dla lekarza kierującego.
W uzasadnionych przypadkach kolejna porada kompleksowa mogła być udzielona na to samo skierowanie.
W przypadku udzielania świadczeń zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy świadczeniodawca był zobowiązany do
wykonania wszelkich niezbędnych badań diagnostycznych. Ustalono, że miesięcznie co najmniej 60% kosztów
związanych z udzielaniem porad specjalistycznych kompleksowych stanowić będzie diagnostyka specjalistyczna
i zabiegi. W ramach ceny porady świadczeniodawca zobowiązany był do pokrycia kosztów badań
diagnostycznych oraz drobnych zabiegów leczniczych i diagnostycznych.
Porada specjalistyczna konsultacyjna była to porada udzielona przez lekarza specjalistę lub inną osobę
uprawnioną na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub bez skierowania w przypadkach
określonych w art. 58 ust 1 i 2 ustawy), na którą składał się wywiad, badanie lekarskie ocena dostarczonych
wyników badań i dokumentacji medycznej, ustalenie rozpoznania klinicznego oraz postępowania
terapeutycznego i wydanie zaleceń dla lekarza kierującego.
Porada specjalistyczna kontrolna była to porada udzielona pacjentowi wymagającemu kontrolnej wizyty
u specjalisty w związku z udzieloną poradą kompleksową lub poradą konsultacyjną. Koszty diagnostyki związane
z realizacją tej porady ponosił lekarz specjalista. W przypadku skierowania pacjenta na planowe leczenie
stacjonarne świadczeniodawca zobowiązany był do wykonania niezbędnych badań diagnostycznych.
Wybrane procedury diagnostyczno– terapeutyczne wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych.
Świadczenia realizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w 2004 roku ujęte zostały w następujące
katalogi:
•
katalog typów porad (I, II, III) z pakietem świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych w ambulatoryjnej
opiece specjalistycznej,
•
•

katalog świadczeń zabiegowych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych (porada typu IV),
katalog ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych.

W ramach porad świadczeniodawca zobowiązany był realizować świadczenia zawarte w katalogu typów porad
z pakietem świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
Jednostką rozliczeniową dla kontraktowanych przez Fundusz ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń
zdrowotnych był punkt rozliczeniowy, według wyceny:
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•
•

porada I typu – 1 punkt,
porada II typu – 4 punkty,

•

porada III typu – 7 punktów,

•

porada IV typu – wyceniona punktowo zgodnie z katalogiem świadczeń zabiegowych wykonywanych
w warunkach ambulatoryjnych,
ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane – wycenione punktowo zgodnie
z katalogiem ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych. Finansowanie
ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych realizowane było w określonej części
przez kierującego, a w pozostałej części przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie odrębnej
umowy.

•
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5.3.1.2

Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS (NFZ ogółem)

Tabela 135 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS (NFZ ogółem)

AOS

Oddział

Zawarte umowy
Dolnośląski

529

Kujawsko–Pomorski

362

Lubelski

238

Lubuski

150

Łódzki

376

Małopolski

422

Mazowiecki

531

Opolski

157

Podkarpacki

228

Podlaski

138

Pomorski

370

Śląski

899

Świętokrzyski

234

Warmińsko–Mazurski

327

Wielkopolski

671

Zachodniopomorski

252
0

100

Dolnośląski

529

Kujawsko-Pomorski

362

Lubelski
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141

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 136 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS

Oddział

Wartość zawartych umów w rodzaju AOS [zł]
pierwotna

Zmiana [%]

ostateczna

Dolnośląski

142 684 038

142 363 634

-0,22

Kujawsko–Pomorski

136 911 864

132 527 415

-3,20

80 942 575

85 752 689

5,94

Lubuski

47 555 639

47 304 716

-0,53

Łódzki

106 760 531

94 738 669

-11,26

Małopolski

182 547 922

175 721 870

-3,74

Mazowiecki

Lubelski

332 168 203

329 814 051

-0,71

Opolski

44 935 914

45 377 140

0,98

Podkarpacki

95 179 258

93 654 829

-1,60

Podlaski

56 729 615

63 491 002

11,92

Pomorski

115 951 030

118 958 884

2,59

Śląski

309 622 917

312 874 619

1,05

Świętokrzyski

63 449 857

56 640 370

-10,73

Warmińsko–Mazurski

84 874 518

88 229 369

3,95

218 191 694

212 370 965

-2,67

Wielkopolski
Zachodniopomorski
NFZ łącznie

91 737 772

92 429 839

0,75

2 110 243 347

2 092 250 061

-0,85

Tabela 137 – Realizacja umów w rodzaju AOS na dzień 31.12.2004 r.

AOS
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Koszty zrealizowanych umów
[zł]

Realizacja
umowy [%]

Dolnośląski

142 363 634

132 421 540

93,02

Kujawsko–Pomorski

132 527 415

114 098 627

86,09

Lubelski

85 752 689

81 619 980

95,18

Lubuski

47 304 716

42 137 364

89,08

Łódzki

94 738 669

83 992 034

88,66

Małopolski

175 721 870

174 304 574

99,19

Mazowiecki

329 814 051

307 003 731

93,08

Opolski

45 377 140

41 513 750

91,49

Podkarpacki

93 654 829

88 786 157

94,80

Podlaski

63 491 002

62 862 010

99,01

Pomorski

118 958 884

108 788 177

91,45

Śląski

312 874 619

256 553 466

82,00

Świętokrzyski

56 640 370

50 513 150

89,18

Warmińsko–Mazurski

88 229 369

81 428 998

92,29

212 370 965

191 433 869

90,14

92 429 839

111 663 268

120,81

2 092 250 061

1 929 120 695

92,20

Wielkopolski
Zachodniopomorski
NFZ łącznie
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Tabela 138 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju AOS na dzień 31.12.2004 r.

AOS
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

142 363 634

134 185 939

-5,74

Kujawsko–Pomorski

132 527 415

132 105 072

-0,32

Lubelski

85 752 689

88 114 437

2,75

Lubuski

47 304 716

48 445 430

2,41

Łódzki

94 738 669

91 747 293

-3,16

Małopolski

175 721 870

176 963 184

0,71

Mazowiecki

329 814 051

337 889 946

2,45

Opolski

45 377 140

45 463 755

0,19

Podkarpacki

93 654 829

93 433 312

-0,24

Podlaski

63 491 002

62 673 953

-1,29

Pomorski

118 958 884

118 926 595

-0,03

Śląski

312 874 619

292 687 197

-6,45

Świętokrzyski

56 640 370

55 486 017

-2,04

Warmińsko–Mazurski

88 229 369

89 808 940

1,79

212 370 965

205 930 264

-3,03

92 429 839

94 609 184

2,36

2 092 250 061

2 068 470 518

-1,14

Wielkopolski
Zachodniopomorski
NFZ łącznie

Tabela 139 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju AOS na dzień 31.12.2004 r.

AOS
Oddział

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

132 421 540

134 185 939

1,33

Kujawsko–Pomorski

114 098 627

132 105 072

15,78

Lubelski

81 619 980

88 114 437

7,96

Lubuski

42 137 364

48 445 430

14,97

Łódzki

83 992 034

91 747 293

9,23

Małopolski

174 304 574

176 963 184

1,53

Mazowiecki

307 003 731

337 889 946

10,06

Opolski

41 513 750

45 463 755

9,51

Podkarpacki

88 786 157

93 433 312

5,23

Podlaski

62 862 010

62 673 953

-0,30

Pomorski

108 788 177

118 926 595

9,32

Śląski

256 553 466

292 687 197

14,08

50 513 150

55 486 017

9,84

Świętokrzyski
Warmińsko–Mazurski

81 428 998

89 808 940

10,29

Wielkopolski

191 433 869

205 930 264

7,57

Zachodniopomorski

111 663 268

94 609 184

-15,27

1 929 120 695

2 068 470 518

7,22

NFZ łącznie
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0 zł

120 000 000 zł

240 000 000 zł

360 000 000 zł

142 684 038

Dolnośląski

142 363 634
132 421 540
136 911 864

Kujaw sko-Pomorski

132 527 415
114 098 627
80 942 575

Lubelski

85 752 689
81 619 980
47 555 639

Lubuski

47 304 716
42 137 364
106 760 531

Łódzki

94 738 669
83 992 034
182 547 922

Małopolski

175 721 870
174 304 574
332 168 203

Mazow iecki

329 814 051
307 003 731
44 935 914

Opolski

45 377 140
41 513 750
95 179 258

Podkarpacki

93 654 829
88 786 157
56 729 615

Podlaski

63 491 002
62 862 010
115 951 030

Pomorski

118 958 884
108 788 177
309 622 917

Śląski

312 874 619
256 553 466
63 449 857

Św iętokrzyski

56 640 370
50 513 150
84 874 518

Warmińsko-Mazurski

88 229 369
81 428 998
218 191 694

Wielkopolski

212 370 965
191 433 869
91 737 772

Zachodniopomorski

92 429 839
111 663 268

w artość pierw otna umów

w artość ostateczna umów

koszty zrealizow anych umów

Wykres 20 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w 2004 r.
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Tabela 140, wykres 21 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju AOS przypadające na jednego mieszkańca na terenie
działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

AOS
Oddział

Koszty zrealizowanych umów
na 1 mieszkańca [zł]

Kraj

50,51

Dolnośląski

45,69

Kujawsko–Pomorski

55,17

Lubelski

37,25

Lubuski

41,77

Łódzki

32,34

Małopolski

53,58

Mazowiecki

59,78

Opolski

39,32

Podkarpacki

42,33

Podlaski

52,16

Pomorski

49,70

Śląski

54,41

Świętokrzyski

39,11

Warmińsko–Mazurski

56,99

Wielkopolski

56,98

Zachodniopomorski

65,84
0 zł
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50,51
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41,77

Łódzki
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39,32
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49,70
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54,41
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39,11
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65,84
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Tabela 141, wykres 22 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS przypadająca na jednego mieszkańca
na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

AOS
Wartość zrealizowanych
świadczeń na 1 mieszkańca
[zł]

Oddział

Kraj

54,16

Dolnośląski

46,30

Kujawsko–Pomorski

63,88

Lubelski

40,21

Lubuski

48,02

Łódzki

35,33

Małopolski

54,40

Mazowiecki

65,79

Opolski

43,07

Podkarpacki

44,55

Podlaski

52,01

Pomorski

54,33

Śląski

62,08

Świętokrzyski

42,96

Warmińsko–Mazurski

62,85

Wielkopolski

61,29

Zachodniopomorski

55,78
0 zł

Kraj

54,16

Dolnośląski

46,30

Kujawsko-Pomorski

63,88

Lubelski

40,21

Lubuski

48,02

Łódzki

35,33

Małopolski

54,40

Mazowiecki

65,79

Opolski

43,07

Podkarpacki

44,55

Podlaski

52,01

Pomorski

54,33

Śląski

62,08

Świętokrzyski

42,96

Warmińsko-Mazurski

62,85

Wielkopolski

61,29

Zachodniopomorski

55,78
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70 zł
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5.3.2

Informacje szczegółowe

5.3.2.1

Omówienie wyników kontraktowania świadczeń w rodzaju AOS w oddziałach
wojewódzkich NFZ

5.3.2.1.1

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

5.3.2.1.1.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Dolnośląskim OW NFZ

Tabela 142 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Dolnośląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

728

617

2

615

Tabela 143 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Dolnośląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

71

71

0

Tabela 144 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

529

Tabela 145 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

1

Tabela 146 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Dolnośląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

Zmiana [%]

ostateczna

142 684 038

142 363 634

-0,22

Tabela 147 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Dolnośląskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

5.3.2.1.1.2

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

132 421 540

134 185 939

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.

5.3.2.1.2

Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
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5.3.2.1.2.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Kujawsko–Pomorskim OW
NFZ

Tabela 148 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

369

357

17

352

Tabela 149 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 150 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

362

Tabela 151 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

bd

Tabela 152 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

136 911 864

Zmiana [%]

ostateczna
132 527 415

-3,20

Tabela 153 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

5.3.2.1.2.2

114 098 627

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
132 105 072

Uwagi Oddziału

Wartość kontraktów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w 2004 roku wzrosła o 59,69% w odniesieniu
do 2003 roku.
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5.3.2.1.3

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

5.3.2.1.3.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Lubelskim OW NFZ

Tabela 154 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Lubelskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

255

238

17

235

Tabela 155 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Lubelskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 156 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

238

Tabela 157 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

2

Tabela 158 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Lubelskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

80 942 575

Zmiana [%]

ostateczna
85 752 689

5,94

Tabela 159 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Lubelskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

5.3.2.1.3.2

81 619 980

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
88 114 437

Uwagi Oddziału

Na 2004 r. Lubelski OW NFZ zakontraktował świadczenia specjalistyczne podpisując umowy na wykonanie porad
określonych sumarycznie poprzez liczbę punktów rozliczeniowych. Porady sklasyfikowane zostały
w 4 kategoriach jako porada: recepturowa o wartości 1 punktu, specjalistyczna – 4 punkty, wysokospecjalistyczna
– 7 punktów i zabiegowa – do 20 punktów.
W kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej
uwzględniono rekomendacje wynikające z analizy demografii i epidemiologii oraz wspólne uwagi wojewody,
marszałka i Rady Społecznej Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zgłoszone uprzednio do Krajowego
Planu na 2004 r. w części dotyczącej województwa lubelskiego oraz dane z „rejestru osób oczekujących na
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udzielenie świadczenia”. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, w odniesieniu do 14 specjalności
medycznych obowiązywało przygotowanie planu zaspokojenia potrzeb z dokładnością do powiatu. Pozostałe
specjalności zaplanowano na poziomie wojewódzkim.
Dla wszystkich powiatów przyjęto jednakowe wskaźniki porad na 10 tys. mieszkańców (w odniesieniu
do ginekologii i położnictwa na 10 tys. kobiet bez względu na wiek). Przyjętymi wskaźnikami są tzw. wskaźniki
optymalne opracowane na podstawie danych z 5 oddziałów wojewódzkich NFZ (Zachodniopomorskiego,
Warmińsko–Mazurskiego, Kujawsko–Pomorskiego, Wielkopolskiego i Lubelskiego). Dane analityczne
z pierwszego kwartału 2004 r. pozwoliły na wyliczenie przeciętnej wartości punktowej jednej porady w każdej
z 14 specjalności. Następnie dla powiatów przeliczono kontrakty zawarte w punktach na 2004 r. na porady.
Główne kierunki struktury kontraktowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
We wszystkich rodzajach świadczeń, podobnie jak całość procesu kontraktowania, struktura kontraktowania
AOS wynikała ze szczegółowej analizy, ujętej w planie zabezpieczenia świadczeń (tzw. mapie świadczeń).
Jednym z najistotniejszych czynników były zdefiniowane problemy epidemiologiczne z określeniem rejonów ich
występowania.
Choroby układu krążenia stanowiące na terenie województwa lubelskiego, podobnie jak na terenie całego kraju,
główną przyczynę zagrożeń zdrowotnych społeczeństwa, wymagają kompleksowej opieki medycznej.
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach poradni kardiologicznych, kardiochirurgicznych i leczenia
nadciśnienia tętniczego jest ważnym elementem łańcucha tej opieki, rozpoczynającego się od wczesnej
diagnostyki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i realizacji programów prewencji pierwotnej. Obszarami
wymagającymi szczególnego zabezpieczenia są tereny o wysokich wskaźnikach umieralności z tego powodu –
powiaty: krasnostawski, chełmski, bialski, opolski, włodawski, lubelski i kraśnicki. Występujący brak poradni
kardiologicznych w powiatach: chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, łęczyńskim,
włodawskim i zamojskim stworzył konieczność zabezpieczenia konsultacji tej specjalności na terenie sąsiednich
powiatów. Z powyższych względów działania płatnika ukierunkowane zostały na tworzenie warunków organizacji
omawianych świadczeń na danym terenie.
Na terenie województwa lubelskiego na przestrzeni lat obserwuje się zmniejszenie liczby porodów, wynikające
m.in. z obniżenia wskaźnika płodności kobiet. Istnieje zatem konieczność objęcia wzmożoną opieką medyczną
kobiety w wieku rozrodczym oraz kobiety ciężarnej (wzrost dostępności do konsultacji w poradni położniczej,
perinatalnej, leczenia niepłodności).
Starzejąca się populacja województwa lubelskiego wymaga zwiększenia dostępności nie tylko do poradni
geriatrycznych, ale także do wszelkich ambulatoryjnych świadczeń obejmujących kompleksową opieką medyczną
ludzi starzejących się (np. ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, poradnie kardiologiczne, neurologiczne, choroby
Alzheimera).
Wyższy od krajowego wskaźnik zgonów z powodu nowotworów występuje w powiatach: hrubieszowskim,
parczewskim i kraśnickim. Zaplanowano zatem dla mieszkańców tych terenów większą niż wynikającą
ze wskaźnika populacyjnego liczbę onkologicznych porad specjalistycznych, a także wdrożenie i realizację
programów profilaktycznych i prozdrowotnych.
W zakresie profilaktyki chorób nowotworowych Lubelski OW NFZ podejmował współpracę z organami samorządu
terytorialnego oraz Konsultantem Wojewódzkim sprawującym nadzór merytoryczny. Istotne znaczenie
w dotychczasowej działalności Oddziału miało uporządkowanie struktury świadczeń z zakresu chemioterapii
i koncentracja ich realizacji w ośrodkach referencyjnych. W znacznym stopniu przyczyniło się to do podniesienia
jakości stosowanych terapii, racjonalizacji wydatków i podniesienia efektywności medycznej w stosunku do
wydatkowanych kwot.
Obserwowane w woj. lubelskim zjawisko wyższego niż w całym kraju poziomu wskaźnika śmiertelności
okołowypadkowej stało się przyczyną podjęcia działań zmierzających do zmiany organizacji systemu ratownictwa
oraz świadczeń z zakresu chirurgii urazowej i ogólnej. Dotyczy to zwłaszcza terenów, przez które przebiegają
główne trakty komunikacyjne z wysokimi wskaźnikami śmiertelności okołowypadkowej w 2002 r., tj. powiatów:
lubelskiego, bialskiego i chełmskiego.
Istotnym zdefiniowanym problemem zdrowotnym mieszkańców Lubelszczyzny są choroby układu oddechowego,
dla których wskaźniki: zgonów, chorobowości i zapadalności na gruźlicę, utrzymują się na wyższym,
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w porównaniu z innymi województwami, poziomie. Największy odsetek zachorowań z tego powodu występuje
w powiatach: janowskim, opolskim, świdnickim, parczewskim i krasnostawskim. Na wymienionych terenach
zabezpieczona została większa niż przeciętna dostępność świadczeń medycznych w tym zakresie.
Wymienione powyżej zagrożenia zdrowia populacji Lubelszczyzny wyznaczyły priorytetowe kierunki strategii
kontraktowania świadczeń. Uznane za istotne elementy w strukturze celów strategicznych i operacyjnych
Oddziału, ujęte zostały w Wojewódzkim Planie Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych. Główny cel strategiczny,
którym jest zmniejszenie różnic między stanem zdrowia populacji powiatów i wyrównanie dostępu do świadczeń
zdrowotnych, w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej realizowany jest poprzez planowanie zabezpieczenia
14 podstawowych specjalności na poziomie każdego powiatu. Zakres ww. specjalności zgodny jest
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać
wojewódzkie plany zdrowotne oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania takiego planu (DzU nr 115,
poz. 1087) w powiatach z ograniczonym do nich dostępem.
Struktura kontraktowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie AOS opierało się na ścisłych wytycznych wynikających
z planu (mapy) świadczeń. Wytyczne te są zgodne z celami strategicznymi określonymi przez Oddział. Potrzeby
określone w planie zabezpieczenia świadczeń istotnie przekraczały możliwości Oddziału określone planem
finansowym. Wdrożenie w roku 2004 jednolitego katalogu produktów kontraktowanych oraz zastosowanie
zunifikowanego nazewnictwa i kryteriów kwalifikacji poradni, dało podstawę do uporządkowania rynku usług
medycznych i właściwego określenia jego obszaru i możliwości. Działania te uzyskały akceptację władz
samorządowych i samorządów zawodów medycznych, wpisując się w regionalną politykę zdrowotną. Pozwoliło to
wdrożyć założenia zawarte w planie zakupu (mapie świadczeń). Efektem była restrukturyzacja podmiotów
stymulowana potrzebą dostosowania struktur do potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych oraz nazewnictwa
i standardów poradni do oczekiwań płatnika.
Komentarz
W roku 2004 zakontraktowano w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 87 zakresów usług na kwotę ogółem 83
301,58 tys. zł.
Biorąc pod uwagę wartość zakontraktowanych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych według zakresów
poradni, najwyższy wskaźnik zakontraktowanych usług specjalistycznych stanowią te zakresy, które są podstawą
zabezpieczenia ambulatoryjnych świadczeń na poziomie każdego powiatu, a następnie także specjalności
poradni wynikające z potrzeb zdrowotnych populacji województwa lubelskiego. Są to poradnie ginekologiczno–
położnicze – 13,16% ogólnej wartości zawartych umów. W dalszej kolejności są poradnie: okulistyczne (11,50%),
chirurgii ogólnej (10,18%), dermatologiczne (7,76%), neurologiczne (6,52%), chirurgii urazowo–ortopedycznej
(6,54%), otolaryngologiczne (6,36%) i kardiologiczne (4,57%).
Koszty zrealizowanych i rozliczonych usług specjalistycznych stanowiły 97,98% wartości zawartych umów.
Niezrealizowanie przez niektóre zakłady świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnego lecznictwa
specjalistycznego spowodowane było ograniczoną do 20% możliwością przesunięć pomiędzy zakresami,
wynikami kontroli powodującymi zwrot nienależnych środków finansowych, wnikliwą weryfikacją raportów,
w wyniku której kwestionowano część świadczeń zrealizowanych niezgodnie z umową.
Dostępność do świadczeń z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w województwie lubelskim była różna
w zależności od rodzaju świadczeń specjalistycznych. Wzrost zapotrzebowania na niektóre świadczenia
uwarunkowany był czynnikami epidemiologicznymi i demograficznymi oraz rozwojem bazy diagnostycznej
i lepszą do niej dostępnością. Istotną zmianą w sposobie kontraktowania świadczeń ambulatoryjnych było
wyłączenie z tego zakresu poradni chorób wewnętrznych, co spowodowało wzrost zapotrzebowania na
świadczenia poradni dziedzin wywodzących się z interny (alergologii, endokrynologii, kardiologii,
gastroenterologii, nefrologii). Przy braku odpowiedniej liczby poradni i specjalistów zauważalny był utrudniony
dostęp do niektórych specjalistów, widoczny w postaci wydłużonego czasu oczekiwania na poradę
w prowadzonym przez Oddział „rejestrze oczekujących”.
Zauważalny był wzrost zapotrzebowania na świadczenia z zakresu kardiologii, onkologii i ginekologii.
W starzejącej się populacji wyraźnie zwiększa się liczba chorych na schorzenia kardiologiczne i neurologiczne
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(w tym zwłaszcza chorobę Alzheimera i inne pokrewne zaburzenia pamięci), wzrosła liczba pacjentów
wymagających opieki geriatrycznej i rehabilitacji.
W zakresie chirurgii nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej, przy
równoczesnym wzroście zapotrzebowania na porady z zakresu chirurgii urazowo–ortopedycznej, chirurgii klatki
piersiowej, kardiochirurgii, chirurgii naczyń, neurochirurgii. Wzrost ten był związany z coraz lepszą dostępnością
do wysokospecjalistycznej diagnostyki.
Odrębnym problemem był wzrost zachorowalności na gruźlicę, co zrodziło potrzebę kontraktowania świadczeń
z zakresu profilaktyki gruźlicy. Wzrosło zapotrzebowanie na świadczenia okulistyczne i laryngologiczne, które
nie znajdują uzasadnienia epidemiologicznego.
Znacznie wzrosła liczba świadczeń z zakresu medycyny sportowej udzielanych ze względu na zobowiązania
wynikające z zapisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. (DzU 02.191.1603).
Mimo spadku liczby urodzeń wzrosły potrzeby w zakresie patologii ciąży i neonatologii, co m.in. spowodowane
było wysoką jakością opieki perinatalnej – utrzymywaniem ciąży wysokiego ryzyka i doprowadzaniem
do rozwiązania.
W psychiatrycznym lecznictwie ambulatoryjnym zanotowano wzrost liczby pacjentów wymagających pomocy
psychiatrycznej, co niekoniecznie związane było ze wzrostem zachorowań na określone choroby psychiczne.
W woj. lubelskim liczba poradni zdrowia psychicznego była zbliżona do wskaźnika docelowego. Wystąpiły braki
w świadczeniach dla wyselekcjonowanych grup pacjentów. W 2004 r. Lubelski OW NFZ wyodrębnił świadczenia
dla pacjentów autystycznych, jednak żaden świadczeniodawca nie złożył oferty na ich udzielanie. Podobnie
nowym produktem w leczeniu uzależnień – leczeniem zespołów abstynencyjnych w warunkach ambulatoryjnych
żaden ze świadczeniodawców nie był zainteresowany.
Istotnym krokiem w kierunku poprawy jakości świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej
opieki zdrowotnej było wykorzystywanie w kontraktowaniu w 2004 r. mechanizmu współpłacenia za badania
diagnostyczne.
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5.3.2.1.4

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ

5.3.2.1.4.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Lubuskim OW NFZ

Tabela 160 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Lubuskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

223

207

4

182

Tabela 161 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Lubuskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 162 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

150

Tabela 163 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

2

Tabela 164 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Lubuskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

47 555 639

Zmiana [%]

ostateczna
47 304 716

-0,53

Tabela 165 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Lubuskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

5.3.2.1.4.2

42 137 364

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
48 445 430

Uwagi Oddziału

Finansowane były również świadczenia w zakresie programu leczenia cukrzycy przy użyciu pomp insulinowych
obejmujące kwalifikację do leczenia, wykonanie diagnostyki niezbędnej do zakwalifikowania do programu,
edukację dotyczącą samoobsługi pompy, założenie oraz wstępne zaprogramowanie pracy urządzenia zgodnie
z indywidualnymi potrzebami pacjenta, wydanie osprzętu na okres miesiąca do wartości określonej w umowie.
LOW NFZ finansował osprzęt do pomp insulinowych w oparciu o indywidualne wnioski ubezpieczonych.
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5.3.2.1.5

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

5.3.2.1.5.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Łódzkim OW NFZ

Tabela 166 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Łódzkim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

658

511

143

499

Tabela 167 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Łódzkim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 168 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

376

Tabela 169 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

1

Tabela 170 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Łódzkim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

106 760 531

Zmiana [%]

ostateczna
94 738 669

-11,26

Tabela 171 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Łódzkim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

5.3.2.1.5.2

83 992 034

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
91 747 293

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.3.2.1.6

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.3.2.1.6.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Małopolskim OW NFZ

Tabela 172 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Małopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

146

462

0

415

Tabela 173 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Małopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 174 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

422

Tabela 175 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

31

Tabela 176 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Małopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

182 547 922

Zmiana [%]

ostateczna
175 721 870

-3,74

Tabela 177 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Małopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

5.3.2.1.6.2

174 304 574

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
176 963 184

Uwagi Oddziału

W rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistycznej proces kontraktowania wynikał z przyjętego planu
zabezpieczenia świadczeń dla województwa małopolskiego, gdzie główną determinantą były dane
epidemiologiczne z poszczególnych regionów, jak również możliwości objęcia pacjenta kompleksową opieką
w procesie diagnostyczno–leczniczym.
Przy określaniu wysokości kontraktów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na rok 2004 brano pod
uwagę następujące czynniki :
•

Zapotrzebowanie na powyższe zakresy świadczeń określane na podstawie:

demografii oraz epidemiologii,
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•
•

sprawozdawczości z lat ubiegłych,
zapotrzebowania zgłaszanego zarówno przez świadczeniodawców jak i świadczeniobiorców.

Wyrównywanie dostępności do świadczeń ambulatoryjnych w poszczególnych powiatach województwa
małopolskiego.
Potrzebę zwiększenia nakładów finansowych.

•

Bazę diagnostyczno–leczniczą (istniejącą i planowaną) na terenie województwa. Skutkowało
to wzrostem nakładów na świadczenia z zakresu kardiologii — istnienie od kilku lat programu wczesnej
diagnostyki chorób układu krążenia w oparciu o ośrodki leczące zawał serca metodą interwencyjną oraz
w zakresie ASDW — duża liczba świadczeniodawców realizujących badania TK i MR.
Przyjęta przez Oddział zasada ustalania wysokości umowy na rok 2004 w oparciu o wartość umowy w 2003 roku,
przy braku doświadczenia ze strony świadczeniodawców i NFZ odnośnie realizacji świadczeń w oparciu
o wycenę punktową z równoczesnym wprowadzeniem 4 typów porad (w 2003 roku 2 typy porady: A i B, gdzie
kryterium różnicującym były kwalifikacje lekarskie), skutkowała niejednokrotnie spadkiem dostępności
do świadczeń.
W ocenie Oddziału, niska wycena punktu i procedur w ramach umów szpitalnych doprowadziła do tego,
że szpitale korzystając z przysługującego im prawa do przesunięć kwot pomiędzy umowami, celowo ograniczały
dostępność do świadczeń specjalistycznych, co skutkowało niewykonaniami świadczeń w rodzaju AOS
(znaczące pogorszenie dostępności), umożliwiając jednocześnie dokonanie przesunięć znacznych kwot na
umowy szpitalne.
Wprowadzenie zmian zasad finansowania (głównie ASDW) oraz wymaganie poprawnej sprawozdawczości z ich
realizacji skutkowało niejednokrotnie wstrzymaniem płatności do czasu korekty sprawozdań.
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5.3.2.1.7

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

5.3.2.1.7.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Mazowieckim OW NFZ

Tabela 178 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Mazowieckim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

607

499

264

490

Tabela 179 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Mazowieckim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 180 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

531

Tabela 181 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

4

Tabela 182 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Mazowieckim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

332 168 203

Zmiana [%]

ostateczna
329 814 051

-0,71

Tabela 183 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Mazowieckim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

5.3.2.1.7.2

307 003 731

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
337 889 946

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.

158

Raport NFZ za 2004 r.

5.3.2.1.8

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.3.2.1.8.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Opolskim OW NFZ

Tabela 184 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Opolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

186

165

21

165

Tabela 185 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Opolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

5

5

0

Tabela 186 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

157

Tabela 187 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

6

Tabela 188 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Opolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

44 935 914

Zmiana [%]

ostateczna
45 377 140

0,98

Tabela 189 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Opolskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

5.3.2.1.8.2

41 513 750

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
45 463 755

Uwagi Oddziału

Realizacja szczegółowych założeń strategicznych w aspekcie dostępności w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych odbywała się przez:

wyrównanie dostępu do świadczeń zdrowotnych dla wszystkich mieszkańców regionu,

zwiększenie nakładów finansowych i poprawa dostępu do świadczeń ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej poprzez przeniesienie środka ciężkości realizacji świadczeń zdrowotnych do sektora
ambulatoryjnego,
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wdrożenie kontraktów opartych na świadczeniodawcach działających tylko w systemie ubezpieczenia
zdrowotnego – lekarz, którego jedynym miejscem zatrudnienia jest jednostka mająca bezpośredni
kontrakt z NFZ, pracujący w wymiarze zatrudnienia nie mniejszym niż 0,5 etatu,
dążenie do zapewnienia pacjentom kompleksowych świadczeń specjalistycznych w dobrze
wyposażonych poradniach specjalistycznych,
dążenie do równomiernego rozmieszczenia i finansowania świadczeń na terenie województwa
opolskiego. Zaplanowano, że cel ten należy osiągnąć w perspektywie najbliższych kilku lat.

Przyjęcie kierunku działania przez usprawnienie funkcjonowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
i wyrównanie dostępu do świadczeń specjalistycznych wysokiej jakości ma swoje uzasadnienie przede wszystkim
w poprawie stanu zdrowia dla populacji regionu. Sprawnie działająca w regionie specjalistyczna ambulatoryjna
opieka zdrowotna wspólnie z podstawową opieką zdrowotną stanowią podstawę do:

skoordynowanych działań profilaktycznych,

decydują o całokształcie ekonomicznego i organizacyjnego funkcjonowania całego systemu opieki
zdrowotnej,

zwiększenia zakresu i kompleksowości udzielanych porad specjalistycznych na rzecz optymalizacji sieci
i zakresu świadczeń jednostek lecznictwa stacjonarnego.
W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenia finansowane są na zasadzie płatności za usługę w
zależności od zaangażowania, kosztów poniesionych w związku ze zrealizowanym świadczeniem. Górny poziom
finansowania jest uzależniony od realizacji kontraktu w latach minionych, powtarzalności porad specjalistycznych
udzielonych jednemu ubezpieczonemu.
Ilość szacowanych do wykonania porad w poszczególnych zakresach wynikała z:

danych historycznych,

danych epidemiologicznych,

posiadanych środków finansowych.
Istotnym, zdefiniowanym problemem zdrowotnym mieszkańców Opolszczyzny są: choroby układu krążenia, które
w 2002 r. stanowiły 53,4% wszystkich zgonów, nowotwory złośliwe – 25,1% oraz urazy – 5,9%. Zgony z powodu
tych trzech przyczyn łącznie stanowiły 84,4% ogólnej liczby zgonów w województwie opolskim (8913 zgonów).
Z powodu chorób układu krążenia zmarło w 2002 r. 4760 osób, o 240 więcej w porównaniu do roku 2001.
Współczynnik umieralności na 10 tys. mieszkańców wynosił 44,0 i był o 2,3 wyższy niż w roku poprzednim.
Spośród powiatów województwa opolskiego w roku 2002 największą liczbą zgonów na 10 tys. mieszkańców
charakteryzowały się powiaty: głubczycki, prudnicki, oleski i namysłowski. O ile w ostatnich trzech latach
zmniejszył się wskaźnik śmiertelności ogólnej na terenie powiatu prudnickiego, o tyle niepokojący jest wzrost
współczynnika zgonów na terenie powiatu oleskiego.
Wymienione powyżej zagrożenia zdrowia populacji Opolszczyzny wyznaczyły priorytetowe kierunki strategii
kontraktowania świadczeń. Uznane za istotne elementy w strukturze celów strategicznych i operacyjnych
Oddziału, ujęte zostały w Wojewódzkim Planie Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych. Celem strategicznym
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ było i jest dążenie do zrównoważenia dostępu do świadczeń
zdrowotnych ubezpieczonym, zgodnie z potrzebami epidemiologicznymi, poprawą jakości i ciągłości usług
medycznych oraz zwiększenie skuteczności diagnostyki i leczenia, których celem ma być zmniejszenie
śmiertelności i poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu.
Przedstawiony cel strategiczny dotyczy wszystkich rodzajów świadczeń zdrowotnych, w tym również
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej.
Zakres kontraktowanych specjalności zgodny był z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne oraz zakresu danych
niezbędnych do przygotowania takiego planu (DzU nr 115, poz. 1087).
Struktura kontraktowania
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie AOS opierało się na ścisłych wytycznych wynikających
z planu (mapy) świadczeń. Wytyczne te są zgodne z celami strategicznymi określonymi przez Oddział. Potrzeby
określone w planie zabezpieczenia świadczeń istotnie przekraczały możliwości Oddziału określone planem
finansowym. Wdrożenie w roku 2004 jednolitego katalogu produktów kontraktowanych oraz zastosowanie
zunifikowanego nazewnictwa i kryteriów kwalifikacji poradni, dało podstawę do uporządkowania rynku usług
medycznych i właściwego określenia jego obszaru i możliwości. Działania te uzyskały akceptację władz
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samorządowych i samorządów zawodów medycznych wpisując się w regionalną politykę zdrowotną. Pozwoliło to
wdrożyć założenia zawarte w planie zakupu (mapie świadczeń).
W procesie planowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uwzględniono pewne elementy, które pozwoliły
w sposób optymalny zabezpieczyć dostęp do tych świadczeń.
Istotnym kryterium było ustalenie celów wynikających z potrzeb lokalnych społeczności oraz wstępne uzgodnienie
pożądanych standardów świadczeń zdrowotnych. Informacje te nie dotyczyły tylko bezpośredniej działalności
świadczeniodawców, ale także tych danych o otoczeniu, które pozostając w związku z poziomem życia
społeczności lokalnych wpływały pośrednio na potrzeby zdrowotne. Natomiast dane statystyczne dotyczące
działalności świadczeniodawców w latach poprzednich służyły specyfikacji świadczeń zdrowotnych.
Dla racjonalizacji wydatków w rodzaju AOS podzielono poszczególne zakresy porad specjalistycznych na porady:
proste (badanie lekarskie, udzielanie konsultacji, ewentualnie wypisanie recepty) oraz złożone, wymagające
poniesienia określonych nakładów (zlecenie diagnostyki opłacanej przez zlecającego specjalistę, wykonanie
procedury medycznej. Z czasem wprowadzono do porad specjalistycznych nową kategorię rozliczeniową. Była to
porada z wykonaniem procedury diagnostycznej lub terapeutycznej). W prowadzonych postępowaniach
konkursowych, których celem było wyłonienie świadczeniodawców realizujących określone zakresy poradnictwa
specjalistycznego, weryfikowano warunki udzielania świadczeń, kwalifikacje lekarzy, czas otwarcia poradni,
dostęp do badań specjalistycznych, dążąc do wyboru świadczeniodawców zapewniających kompleksową
i kompletną usługę. Historycznie dochodziło do stałego zwiększania liczby realizowanych usług. Dla racjonalizacji
wydatków w 2004 roku wprowadzono jednolite zasady kontraktowania poszczególnych zakresów porad
z podziałem na ich typy, szczegółowo je definiując.
Oczekiwano, że opracowane i wdrożone w roku 2004 jednolite zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia będą skutkowały lepszą organizacją dostępu do tańszych świadczeń
ambulatoryjnych, z wyraźnym określeniem, iż porady specjalistyczne winny mieć charakter konsultacyjny lub
winny zawierać odpowiednio wycenione świadczenia zabiegowe. Zaś wydzielone w ramach ambulatoryjnej
specjalistki procedury zabiegowe skutkować będą potrzebą przesunięcia części środków z rodzaju lecznictwo
szpitalne.
W roku 2004 zakontraktowano w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 65 zakresów usług na kwotę ogółem
41 427,13 tys. zł.
Biorąc pod uwagę wartość zakontraktowanych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych według zakresów
poradni, najwyższy wskaźnik zakontraktowanych usług specjalistycznych stanowią te zakresy, które są podstawą
zabezpieczenia ambulatoryjnych świadczeń na poziomie każdego powiatu, a następnie także specjalności
poradni wynikające z potrzeb zdrowotnych populacji województwa opolskiego. Są to poradnie: ginekologiczno–
położnicze – 16,38%, chirurgii urazowo–ortopedycznej (10,16%), okulistyczne (10,03%), chirurgii ogólnej
(7,82%), otolaryngologiczne (7,11%) dermatologiczne (6,22%), neurologiczne (5,73%).
Dostępność do świadczeń w rodzaju specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w województwie opolskim była różna
w zależności od zakresu świadczeń specjalistycznych. Wzrost zapotrzebowania na niektóre świadczenia
uwarunkowany był czynnikami epidemiologicznymi i demograficznymi, zasobami kadrowymi specjalistów oraz
rozwojem bazy diagnostycznej i lepszą do niej dostępnością.
W celu zapewnienia dostępu do świadczeń specjalistycznej ambulatoryjnej opieki rozumianego jako dostęp
rzeczywisty, wprowadzono ustawowo uregulowane tzw. "kolejki oczekujących", które polegają na prowadzeniu
przez świadczeniodawców list osób oczekujących na udzielenia świadczenia z zapewnieniem pełnej jakości
informacji o możliwości udzielania świadczenia w czasie oczekiwania, a także możliwości udzielenia świadczenia
zdrowotnego u innego świadczeniodawcy. Tak rozumiana kolejka nie obowiązywała do stanów nagłych, którego
bezpośrednim następstwem może być zagrożenie życia lub trwała utrata zdrowia.
Przy braku odpowiedniej liczby poradni i specjalistów zauważalny był utrudniony dostęp do niektórych
specjalistów, widoczny w postaci wydłużonego czasu oczekiwania na poradę w prowadzonym przez OOW NFZ
„rejestrze oczekujących”.
Z przedstawionych danych wynika, że największy średni czas oczekiwania występował w poradniach:
kardiologicznej (95,86 dni) i endokrynologicznej (86,03 dni), co niewątpliwie w przypadku poradni kardiologicznej
spowodowane jest brakiem dostatecznej liczby lekarzy specjalistów i stąd brakiem dostępu do świadczeń
w niektórych powiatach np.: Brzeg, Głubczyce.
Odrębny problem stanowiły poradnie endokrynologiczne. Tu długi czas oczekiwania spowodowany jest małą
liczbą specjalistów, skupieniem poradni przede wszystkim w dwóch ośrodkach: Opolu i Kędzierzynie–Koźlu. W
ocenie endokrynologów pewna grupa pacjentów z przewlekłymi schorzeniami tarczycy powinna w większym
stopniu angażować lekarzy POZ, bez zbytniego obciążania poradni endokrynologicznych.
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Jednocześnie istotnym krokiem w kierunku poprawy jakości świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej
specjalistycznej opieki zdrowotnej było wykorzystywanie w kontraktowaniu mechanizmu współpłacenia
za badania diagnostyczne (badania współfinansowane).
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5.3.2.1.9

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

5.3.2.1.9.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Podkarpackim OW NFZ

Tabela 190 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Podkarpackim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

289

285

20

265

Tabela 191 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Podkarpackim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 192 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych
umów
2004 r.

AOS

228

Tabela 193 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

bd

Tabela 194 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Podkarpackim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

95 179 258

Zmiana [%]

ostateczna
93 654 829

-1,60

Tabela 195 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Podkarpackim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

5.3.2.1.9.2

88 786 157

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
93 433 312

Uwagi Oddziału

W 2003 roku zawarte były umowy ze Świadczeniodawcami zarówno z terenu Podkarpacia, jak i spoza
województwa podkarpackiego. W II kwartale 2003 roku dokonywano scalania umów dla Świadczeniodawców
z województwa podkarpackiego posiadających umowy z Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych.
W 2004 roku umowy były zawierane ze Świadczeniodawcami realizującymi porady specjalistyczne na terenie
województwa podkarpackiego.
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5.3.2.1.10 Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
5.3.2.1.10.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Podlaskim OW NFZ
Tabela 196 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Podlaskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 197 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Podlaskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

5

5

0

Tabela 198 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

138

Tabela 199 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

0

Tabela 200 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Podlaskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

Zmiana [%]

ostateczna

56 729 615

63 491 002

11,92

Tabela 201 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Podlaskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

62 862 010

62 673 953

5.3.2.1.10.2 Uwagi Oddziału
W latach 2003–2004 ubezpieczeni podnosili następujące problemy:
•

kolejki do poradni specjalistycznych: kardiologicznych, chorób naczyń, ginekologicznych, okulistycznych,
endokrynologicznych, reumatologicznych, laryngologicznych, hematologicznych,

•

problem ubezpieczonych z uzyskaniem zleceń na transport sanitarny od lekarzy specjalistów
w przypadkach wymagających tego świadczenia,
problem specjalistycznej diagnostyki – poradnie specjalistyczne po udzieleniu świadczenia odsyłały
ubezpieczonych zalecając dalszą diagnostykę specjalistyczną i jej kontynuację u lekarzy POZ (poradnie
kardiologiczne, reumatologiczne, urologiczne),

•

164

Raport NFZ za 2004 r.

•

odmowa lekarzy specjalistów wystawiania skierowań na badania diagnostyczne współfinansowane
w przypadkach, zadaniem ubezpieczonych, koniecznych,

•

brak jednoznacznego i ścisłego określenia diagnostyki specjalistycznej w zakresie kardiologii odnośnie
pacjentów, u których występuje konieczność stałego, cyklicznego wykonywania badań INR.
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5.3.2.1.11 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.3.2.1.11.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Pomorskim OW NFZ
Tabela 202 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

613

457

73

533

Tabela 203 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

14

14

0

Tabela 204 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

370

Tabela 205 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

4

Tabela 206 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

115 951 030

Zmiana [%]

ostateczna
118 958 884

2,59

Tabela 207 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Pomorskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

108 788 177

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
118 926 595

5.3.2.1.11.2 Uwagi Oddziału
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie AOS opierało się na ścisłych wytycznych wynikających
z planu (mapy) świadczeń. Jednak potrzeby określone w planie zabezpieczenia świadczeń istotnie przekraczały
możliwości Oddziału określone planem finansowym. Pomimo tego koszty zrealizowanych umów są niższe niż
koszty zawartych umów. Fakt ten wynika z powodu niedoszacowania niektórych procedur i wyceny porad
specjalistycznych, co w konsekwencji skutkowało sztucznym ograniczeniem dostępności do określonej grupy
procedur.
Ponadto świadczeniodawcy zgłaszali braki w katalogu typów porad, co utrudniało w pierwszych miesiącach
2004 r. realizację świadczeń. Braki w katalogu były systematycznie zgłaszane do Centrali NFZ i uzupełniane.
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W roku 2004 w stosunku do roku 2003 zmianie uległ system kontraktowania porad specjalistycznych. Zostały
zlikwidowane zespoły interdyscyplinarne, dotychczas funkcjonujące w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Poradnie specjalistyczne wchodzące w skład zespołu interdyscyplinarnego POZ zostały przeniesione do AOS.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w odniesieniu do czternastu specjalności medycznych
obowiązywało przygotowanie planu zaspokojenia potrzeb z dokładnością do powiatu, a w dużych miastach do
dzielnicy. Pozostałe specjalności zaplanowano na poziomie wojewódzkim. Z przyczyn obiektywnych – brak ofert,
brak lekarzy spełniających wymogi ofertowe w zakresie kwalifikacji – Pomorski OW NFZ zabezpieczył potrzeby
ubezpieczonych na maksymalnie możliwym poziomie.
W trakcie roku 2004 obserwowano podnoszenie przez świadczeniodawców standardu poradni specjalistycznych.
Ujednolicony system sprawozdawczości pozwolił na pełniejszą analizę potrzeb ubezpieczonych i kontrolę
Oddziału nad realizacją świadczeń. Zdecydowanie uwidaczniała się tendencja do wzrostu ilości udzielanych
porad w poradniach nie wymagających skierowania lekarskiego.
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5.3.2.1.12 Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.3.2.1.12.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Śląskim OW NFZ
Tabela 208 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Śląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

1059

1033

26

928

Tabela 209 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Śląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 210 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

899

Tabela 211 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

bd

Tabela 212 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Śląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

309 622 917

Zmiana [%]

ostateczna
312 874 619

1,05

Tabela 213 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Śląskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

256 553 466

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
292 687 197

5.3.2.1.12.2 Uwagi Oddziału
W roku 2004 na obszarze działania Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpiło ujednolicenie zasad
kontraktowania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Na Śląsku w stosunku do roku 2003
zmieniły się zakresy wchodzące w skład AOS. W roku 2003 w rodzaju AOS kontraktowane były również
świadczenia z zakresu rehabilitacji, zdrowia psychicznego oraz opieki paliatywnej. Począwszy od roku 2004
świadczenia te zostały ujęte w odrębnych rodzajach świadczeń. W związku z powyższym analiza porównawcza
odnośnie wartości umów nie pokazuje stanu rzeczywistego. Dodatkowo na Śląsku zmieniły się zasady
kontraktowania powyższych świadczeń. W roku 2003 jednostką kontraktową była porada specjalistyczna, w roku
2004 punkt w poradni specjalistycznej. Świadczeniodawcy do rozliczenia wykazują liczbę wykonanych punktów.
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Cena porady zależna jest od liczby punktów i ceny jednostkowej punktu. Liczba wykonanych porad wykazywana
jest jedynie do celów sprawozdawczych, a nie rozliczeniowych.
Wprowadzenie zmian w zasadach kontraktowania świadczeń zdrowotnych, jednolitych od stycznia 2004 r. dla
całej Polski, początkowo stwarzało dużo problemów wynikających z konieczności weryfikacji poszczególnych
rodzajów i zakresów świadczeń. Konieczne było, opierając się na zupełnie odmiennych danych
sprawozdawczych (np.: liczby i wycena porady, osobodni, średnia cena hospitalizacji) opracowanie nowych
planów zabezpieczenia świadczeń, dokonanie podziału środków wg nowych zasad. Obecnie analizy
porównawcze przygotowywane dla lat 2003–2004 obarczone są największym prawdopodobieństwem błędu,
wymagają dużej drobiazgowości oraz wiedzy na temat zasad kontraktowania świadczeń w tych okresach.
Wprowadzenie jednolitego dla całej Polski systemu kontraktowania umożliwiło dokładne analizowanie rozdziału
środków, zabezpieczenia dostępności do świadczeń w poszczególnych rodzajach oraz zakresach.
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5.3.2.1.13 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
5.3.2.1.13.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Świętokrzyskim OW NFZ
Tabela 214 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Świętokrzyskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

242

238

0

230

Tabela 215 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Świętokrzyskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 216 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

234

Tabela 217 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

1

Tabela 218 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Świętokrzyskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

63 449 857

Zmiana [%]

ostateczna
56 640 370

-10,73

Tabela 219 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Świętokrzyskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

50 513 150

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
55 486 017

5.3.2.1.13.2 Uwagi Oddziału
Zauważalna była mała dostępność świadczeń, co powodowało brak możliwości zapisywania się na określony
termin lub zbyt długi okres oczekiwania, szczególnie w poradniach okulistycznych i kardiologicznych. Problemem
było także zlecanie badań diagnostycznych na koszt pacjentów.
W Świętokrzyskim OW NFZ obserwowany jest coroczny wzrost zapotrzebowania na porady specjalistyczne –
nadwykonania występowały w większości zakresów, przy jednoczesnym zmniejszeniu finansowania świadczeń
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o około 2,55% w roku 2004 w stosunku do roku 2003.
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5.3.2.1.14 Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
5.3.2.1.14.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Warmińsko–Mazurskim OW
NFZ
Tabela 220 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

132

106

23

106

Tabela 221– Liczba odwołań w rodzaju AOS w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 222 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

327

Tabela 223 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

14

Tabela 224 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

Zmiana [%]

ostateczna

84 874 518

88 229 369

3,95

Tabela 225 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

81 428 998

89 808 940

5.3.2.1.14.2 Uwagi Oddziału
W 2004 r. na terenie działania Warmińsko–Mazurskiego OW NFZ brakowało następujących poradni:
•
alergologicznej – w 12 rejonach,
•

chirurgii urazowo–ortopedycznej – w 5 rejonach,

•
•

chorób płuc i gruźlicy – w jednym rejonie,
dermatologicznej i wenerologicznej – w jednym rejonie,

•

diabetologicznej – w 12 rejonach,

•

kardiologicznej – w 6 rejonach,
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•
•

otolaryngologicznej – w jednym rejonie,
reumatologicznej – w 5 rejonach.

Przyczyną takiej sytuacji było przede wszystkim rozmieszczenie lekarzy specjalistów w poszczególnych rejonach.
Zaplanowano utworzenie w powiatach województwa warmińsko–mazurskiego poradni (miejsce udzielania
świadczeń) w każdym z wymaganych zakresów, przy czym założono liczby usług wynikające ze średniej
wojewódzkiej.
Tworząc nowe poradnie specjalistyczne wzięto pod uwagę, że ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne powinno
pełnić funkcję konsultacyjną dla lekarza POZ. Konieczne było zatem, by posiadało ono odpowiednią bazę
sprzętową, diagnostyczno–terapeutyczną i zatrudniało personel medyczny o wysokich kwalifikacjach
zawodowych.
Rozmieszczenie poradni wysokospecjalistycznych w województwie warmińsko–mazurskim skupiało się przede
wszystkim w dwóch ośrodkach: Olsztynie i Elblągu. Funkcjonujące w tych miastach szpitale są bazą do szkolenia
kadry medycznej i tam też znajduje się największa liczba lekarzy specjalistów.
Analiza rynku usług zdrowotnych i badanie zapotrzebowania na określone świadczenia w poszczególnych
powiatach oraz ścisła współpraca z samorządami lokalnymi i świadczeniodawcami, pozwoliła na realizację
działań mających na celu zapewnienie jak najlepszej dostępności do świadczeń w rodzaju ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, co w konsekwencji podniosło poczucie bezpieczeństwa pacjentów naszego regionu. W wyniku
tej współpracy udało się zwiększyć ilość kontraktów, co z kolei pozwoliło na redukcję tzw. „białych plam”.
Obserwowało się stały wzrost zachorowań na schorzenia układu krążenia w tym zawały i nadciśnienie tętnicze,
cukrzycę, choroby nowotworowe oraz choroby alergiczne i urazy. Wzrastała zatem ilość udzielanych porad
w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W związku z powyższym planowany wzrost łącznie z poradami
zabiegowymi wyniósł ponad 3,8 mln porad.
Średni wzrost rocznej liczby świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej dla województwa warmińsko–
mazurskiego wyniósł 10,5%.
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5.3.2.1.15 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.3.2.1.15.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Wielkopolskim OW NFZ
Tabela 226 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Wielkopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

781

747

1

746

Tabela 227 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Wielkopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 228 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

671

Tabela 229 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

6

Tabela 230 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Wielkopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

218 191 694

Zmiana [%]

ostateczna
212 370 965

-2,67

Tabela 231 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Wielkopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

191 433 869

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
205 930 264

5.3.2.1.15.2 Uwagi Oddziału
Sprawy rozpatrywane przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców WOW NFZ dotyczyły w szczególności
dostępności usług u specjalistów, głównie długiego okresu oczekiwania na wizytę czy zapewnienia pacjentom
dostępu do zabiegów, na które kolejka oczekujących sięga kilku lat (endoprotezopalstyka). Zgłaszane problemy
dotyczyły także odmowy przyjęcia w terminie wyznaczonym, jak również dotyczyły trudności związanych
z uzyskaniem skierowania na specjalistyczne badania oraz koniecznością płacenia za uzyskane świadczenia.
Zwiększanie ilości świadczeniodawców, wiązało się z ograniczaniem dostępności do świadczeń poprzez
uszczuplanie kontraktów dotychczasowych świadczeniodawców.
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Jako problemowe postrzegane były kontakty jednoroczne, co wiązało się, i wiąże nadal, z corocznym
wprowadzaniem nowych zasad kontraktowania i ryzykiem braku środków na inwestycje.
Należy wprowadzić umowy wieloletnie, odzwierciedlające wykonanie świadczeń w ramach planów, zwiększyć
środki na poradnie zabiegowe i subdyscyplinarne oraz wprowadzić system rozliczeń za nadwykonania.
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5.3.2.1.16 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.3.2.1.16.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS w Zachodniopomorskim OW
NFZ
Tabela 232 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Zachodniopomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

AOS

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 233 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Zachodniopomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
AOS

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 234 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

AOS

252

Tabela 235 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

AOS

bd

Tabela 236 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Zachodniopomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
AOS

91 737 772

Zmiana [%]

ostateczna
92 429 839

0,75

Tabela 237 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

AOS

111 663 268

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
94 609 184

5.3.2.1.16.2 Uwagi Oddziału
Na 2004 r. Zachodniopomorski OW NFZ zakontraktował świadczenia specjalistyczne podpisując umowy
na wykonanie porad określonych liczbą punktów rozliczeniowych zakontraktowanych w poszczególnych
poradniach.
W kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej
uwzględniono rekomendacje wynikające z analizy demografii i epidemiologii oraz wspólne uwagi wojewody,
marszałka i Rady Społecznej Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, zgłoszone uprzednio do
Krajowego Planu na 2004 r. w części dotyczącej województwa zachodniopomorskiego. Pod uwagę wzięto
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również dane dotyczące 14 specjalności medycznych, w odniesieniu do których obowiązywało przygotowanie
planu zabezpieczenia potrzeb dla powiatu. Pozostałe specjalności zaplanowano na poziomie województwa. Dla
poradni poziomu wojewódzkiego zachowano ilości wynikające z wykonania, w celu zachowania ciągłości
udzielania świadczeń. Jako cel strategiczny postanowiono stworzyć spójny system zaspokajania potrzeb
zdrowotnych gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne ubezpieczonym na terenie województwa
zachodniopomorskiego. Miała temu służyć poprawa dostępności do ambulatoryjnego lecznictwa
specjalistycznego poprzez racjonalizację realizowanych świadczeń i wyegzekwowanie przeprowadzania
diagnostyki, w szczególności tej kosztochłonnej. Zwrócono uwagę na poprawę dostępności do świadczeń
zdrowotnych w zakresie chorób zagrażających części populacji województwa.
We wszystkich rodzajach świadczeń całość procesu kontraktowania wynikała ze szczegółowej analizy ujętej
w planie zabezpieczenia świadczeń. Plan określa potrzeby zdrowotne społeczności województwa i warunki
zabezpieczenia. Przyjęte w planie długo– i krótkoterminowe cele zdrowotne i kierunki działań ze wskazaniem
priorytetów zdrowotnych, miały przede wszystkim na celu zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych i poprawę stanu
zdrowia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Ze względu na lokalne potrzeby zdrowotne i poprawę dostępności, w planie zabezpieczenia ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych na 2004 r. uwzględniono, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne,
zakontraktowanie poradni specjalistycznych, które nie funkcjonowały w danych powiatach w latach poprzednich
np.:
•

poradni kardiologicznej w powiecie goleniowskim, gryfińskim, białogardzkim, polickim, pyrzyckim
i sławieńskim,

•
•

poradni diabetologicznej w powiecie gryfińskim, pyrzyckim, sławieńskim,
poradni reumatologicznej w powiecie białogardzkim, gryfińskim, polickim, świdwińskim i łobeskim.

Wynikiem opracowania diagnozy stanu zdrowia populacji województwa było ustalenie zachodzących trendów
w sytuacji zdrowotnej, ze wskazaniem na szczególne tendencje wzrostowe w zakresie chorób układu krążenia,
chorób nowotworowych i metabolicznych, czego potwierdzeniem jest wzrost liczby hospitalizacji na przestrzeni
ostatnich lat.
Choroby układu krążenia, stanowiące na terenie województwa zachodniopomorskiego, podobnie jak na terenie
całego kraju, główną przyczynę zagrożeń zdrowotnych społeczeństwa, wymagają kompleksowej opieki
medycznej. Największy wskaźnik chorobowości na 10 tys. ludności w chorobach układu krążenia odnotowano
w powiecie stargardzkim, polickim, białogardzkim, w Koszalinie i Szczecinie. Natomiast największy wskaźnik
zapadalności na 10 tys. ludności zaobserwowano w Szczecinie i Świnoujściu oraz w powiecie stargardzkim,
goleniowskim i białogardzkim. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach poradni kardiologicznych,
kardiochirurgicznych i leczenia nadciśnienia tętniczego jest ważnym elementem łańcucha tej opieki,
rozpoczynającego się od wczesnej diagnostyki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i realizacji programów
prewencji pierwotnej. Występujący brak poradni kardiologicznych w powiatach: goleniowskim, gryfińskim,
polickim, pyrzyckim i sławieńskim stworzył konieczność zabezpieczenia konsultacji tej specjalności na terenie
sąsiednich powiatów. Z powyższych względów działania Funduszu ukierunkowane zostały na tworzenie
warunków organizacji omawianych świadczeń na danym terenie.
W zakresie profilaktyki chorób nowotworowych Zachodniopomorski OW NFZ podejmuje współpracę z organami
samorządu terytorialnego oraz konsultantem wojewódzkim sprawującym nadzór merytoryczny. Istotne znaczenie
w dotychczasowej działalności Oddziału miało uporządkowanie struktury świadczeń z zakresu chemioterapii
i koncentracja ich realizacji w ośrodkach referencyjnych. Przyczyniło się to do podniesienia jakości stosowanych
terapii, racjonalizacji wydatków i podniesienia efektywności medycznej w stosunku do wydatkowanych kwot.
Dla województwa zachodniopomorskiego zakłada się powolny wzrost liczby ludności do roku 2020, a następnie
dynamiczny spadek. Ze względu na przyspieszony wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym, społeczeństwo
będzie się starzało. Jednocześnie zmniejszać się będzie odsetek populacji w wieku przedprodukcyjnym.
Starzejąca się populacja wymaga większej dostępności nie tylko do poradni geriatrycznych, ale także
do wszelkich ambulatoryjnych świadczeń, w szczególności rehabilitacyjnych, kardiologicznych, neurologicznych,
reumatologicznych.

176

Raport NFZ za 2004 r.

Obserwuje się zwiększoną chorobowość i zapadalność na cukrzycę. Najwięcej chorych i nowych zachorowań
na cukrzycę odnotowano w Szczecinie i Koszalinie oraz w powiecie myśliborskim i stargardzkim.
Wymienione powyżej zagrożenia zdrowia populacji województwa zachodniopomorskiego wyznaczyły priorytetowe
kierunki strategii kontraktowania świadczeń. Elementy uznane za istotne w strukturze celów strategicznych
i operacyjnych Oddziału zostały ujęte w Wojewódzkim Planie Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych. Główny
cel strategiczny, jakim jest zmniejszenie różnic między stanem zdrowia populacji powiatów i wyrównanie dostępu
do świadczeń zdrowotnych, w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej realizowany jest poprzez planowanie
zabezpieczenia 14 podstawowych specjalności na poziomie każdego powiatu. Zakres ww. specjalności zgodny
jest z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania takiego planu
(DzU Nr 115, poz. 1087) w powiatach z ograniczonym do nich dostępem.
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie AOS opierało się na ścisłych wytycznych wynikających
z planu zabezpieczenia świadczeń. Wytyczne te są zgodne z celami strategicznymi określonymi przez Odział.
Potrzeby określone w planie zabezpieczenia świadczeń istotnie przekraczały możliwości Oddziału, określone
planem finansowym. Wdrożenie w roku 2004 jednolitego katalogu produktów kontraktowych oraz zastosowanie
zunifikowanego nazewnictwa i kryteriów kwalifikacji poradni, dało podstawę do uporządkowania rynku usług
medycznych i właściwego określenia jego obszaru i możliwości. Działania te uzyskały akceptację władz
samorządowych i samorządów zawodów medycznych wpisując się w regionalną politykę zdrowotną. Pozwoliło to
wdrożyć założenia zawarte w planie zakupu. Efektem była restrukturyzacja podmiotów stymulowana potrzebą
dostosowania struktur do potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych oraz nazewnictwa i standardów poradni
do oczekiwań płatnika, czyli Funduszu.
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (bez ASDW) rzeczywista realizacja kontraktów była na poziomie
131,07%, a sfinansowana realizacja kontraktów wyniosła 99,41%.
Biorąc pod uwagę wartość zakontraktowanych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych według zakresów
poradni, najwyższy wskaźnik zakontraktowanych usług specjalistycznych stanowią te zakresy, które są podstawą
zabezpieczenia ambulatoryjnych świadczeń na poziomie każdego powiatu, a następnie także specjalności
poradni wynikające z potrzeb zdrowotnych populacji województwa zachodniopomorskiego. Są to: poradnie
ginekologiczno–położnicze i chirurgii ogólnej, a w dalszej kolejności są poradnie okulistyczne, dermatologiczne,
neurologiczne, chirurgii urazowo–ortopedycznej, otolaryngologiczne i kardiologiczne.
Koszty zrealizowanych i rozliczonych usług specjalistycznych stanowią 99,41% wartości zawartych umów.
Niezrealizowanie przez niektóre zakłady świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnego lecznictwa
specjalistycznego spowodowane było ograniczoną do 20% możliwością przesunięć pomiędzy zakresami,
wynikami kontroli powodującymi zwrot nienależnych środków finansowych, wnikliwą weryfikacją raportów,
w wyniku której kwestionowano część świadczeń zrealizowanych niezgodnie z umową.
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5.4 Lecznictwo Szpitalne – SZP
5.4.1
5.4.1.1

Informacje ogólne
Charakterystyka rodzaju

W 2004 roku, zgodnie ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie postępowania w sprawie
zawierania umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju lecznictwo szpitalne, zostały zdefiniowane
i kontraktowane w następujących katalogach:
•

katalog świadczeń szpitalnych,

•
-

katalog świadczeń onkologicznych składający się z dwóch części:
świadczeń onkologicznych – radioterapia,
świadczeń onkologicznych – chemioterapia,

•
•

katalog procedur ratunkowych,
katalog programów terapeutycznych (lekowych).

Katalog świadczeń szpitalnych – zbudowany został w formie tabelarycznej i składał się z czterech pól głównych
określających:
•
specjalności medyczne,
•

świadczenia zdrowotne,

•
•

wartości punktowe za poszczególne świadczenia,
warunki wykonania świadczeń.

Katalog świadczeń onkologicznych – składał się z dwóch części:
•

świadczeń onkologicznych – radioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa,

•

świadczeń onkologicznych – chemioterapia.

Katalog świadczeń terapeutycznych (lekowych) – składał się z dwóch części:
•

katalog programów terapeutycznych (lekowych) nieonkologicznych,

•

katalog programów terapeutycznych (lekowych) onkologicznych.

Programy terapeutyczne lekowe zarówno w roku 2003 jak i 2004 były kontraktowane w ramach lecznictwa
szpitalnego, w ramach odrębnych umów. Kontraktując programy terapeutyczne lekowe NFZ miał na względzie
zapewnienie jak największego dostępu do wysokokosztowych terapii lekowych. Ze względu na fakt, że zakres
dotyczył procedur o szczególnym znaczeniu dla ratowania zdrowia i życia, był on priorytetowo potraktowany
w kontraktowaniu świadczeń na rok 2004. Nastąpił wtedy znaczny wzrost liczby programów terapeutycznych
lekowych, zwłaszcza w zakresie terapii onkologicznych.
Finansowanie świadczeń w lecznictwie szpitalnym oparte było o cenę jednostkową wyrażoną w punktach oraz
gotowość dobową finansowaną ryczałtem (szpitalna izba przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy).
W roku 2004 z rodzaju „lecznictwo szpitalne” zostały wyłączone:
•
•

dializoterapia,
stacjonarna opieka długoterminowa,

•

stacjonarna opieka psychiatryczna.
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5.4.1.2

Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP (NFZ ogółem)

Tabela 238 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP (NFZ ogółem)

SZP

Oddział

Zawarte umowy
Dolnośląski

92

Kujawsko–Pomorski

61

Lubelski

47

Lubuski

34

Łódzki

88

Małopolski

69

Mazowiecki

147

Opolski

26

Podkarpacki

43

Podlaski

30

Pomorski

49

Śląski

227

Świętokrzyski

41

Warmińsko–Mazurski

56

Wielkopolski

108

Zachodniopomorski

66
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Wykres 24 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju SZP w oddziałach wojewódzkich NFZ
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Tabela 239 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP

Oddział

Wartość zawartych umów w rodzaju SZP [zł]
pierwotna

Zmiana [%]

ostateczna

Dolnośląski

864 117 112

953 443 612

10,34

Kujawsko–Pomorski

611 675 755

626 045 098

2,35

Lubelski

622 084 168

727 763 397

16,99

Lubuski

289 450 936

310 210 700

7,17

Łódzki

434 075 956

869 514 480

100,31

Małopolski

965 820 868

1 075 802 557

11,39

Mazowiecki

1 673 978 905

2 152 509 781

28,59

Opolski

292 080 368

306 111 160

4,80

Podkarpacki

596 375 966

656 236 328

10,04

Podlaski

282 091 152

418 859 592

48,48

Pomorski

614 945 736

675 720 341

9,88

1 592 040 358

1 756 360 359

10,32

Świętokrzyski

401 054 282

449 968 963

12,20

Warmińsko–Mazurski

428 837 221

462 716 817

7,90

1 104 888 327

1 152 662 118

4,32

453 646 355

555 923 703

22,55

11 227 163 466

13 149 849 006

17,13

Śląski

Wielkopolski
Zachodniopomorski
NFZ łącznie

Tabela 240 – Realizacja umów w rodzaju SZP na dzień 31.12.2004 r.

SZP
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Koszty zrealizowanych umów
[zł]

Realizacja
umowy [%]

Dolnośląski

953 443 612

972 657 910

102,02

Kujawsko–Pomorski

626 045 098

622 412 403

99,42

Lubelski

727 763 397

726 810 700

99,87

Lubuski

310 210 700

345 187 023

111,28

Łódzki

869 514 480

867 777 645

99,80

Małopolski

1 075 802 557

1 056 629 534

98,22

Mazowiecki

2 152 509 781

2 149 088 725

99,84

Opolski

306 111 160

290 071 920

94,76

Podkarpacki

656 236 328

655 406 482

99,87

Podlaski

418 859 592

418 979 040

100,03

Pomorski

675 720 341

674 866 440

99,87

1 756 360 359

1 793 797 529

102,13

Świętokrzyski

449 968 963

449 875 150

99,98

Warmińsko–Mazurski

462 716 817

462 714 390

100,00

1 152 662 118

1 150 136 405

99,78

555 923 703

678 484 120

122,05

13 149 849 006

13 314 895 416

101,26

Śląski

Wielkopolski
Zachodniopomorski
NFZ łącznie
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Tabela 241 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju SZP na dzień 31.12.2004 r.

SZP
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

953 443 612

1 002 278 137

5,12

Kujawsko–Pomorski

626 045 098

769 010 768

22,84

Lubelski

727 763 397

789 080 544

8,43

Lubuski

310 210 700

345 936 572

11,52

Łódzki

869 514 480

867 848 465

-0,19

Małopolski

1 075 802 557

1 097 159 499

1,99

Mazowiecki

2 152 509 781

2 237 710 514

3,96

Opolski

306 111 160

305 903 726

-0,07

Podkarpacki

656 236 328

669 485 835

2,02

Podlaski

418 859 592

417 540 185

-0,31

Pomorski

675 720 341

692 585 416

2,50

Śląski

1 756 360 359

1 743 129 313

-0,75

Świętokrzyski

449 968 963

454 779 486

1,07

Warmińsko–Mazurski

462 716 817

488 039 876

5,47

1 152 662 118

1 193 108 035

3,51

555 923 703

626 256 421

12,65

13 149 849 006

13 699 852 792

4,18

Wielkopolski
Zachodniopomorski
NFZ łącznie

Tabela 242 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju SZP na dzień 31.12.2004 r.

SZP
Oddział

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

972 657 910

1 002 278 137

3,05

Kujawsko–Pomorski

622 412 403

769 010 768

23,55

Lubelski

726 810 700

789 080 544

8,57

Lubuski

345 187 023

345 936 572

0,22

Łódzki

867 777 645

867 848 465

0,01

Małopolski

1 056 629 534

1 097 159 499

3,84

Mazowiecki

2 149 088 725

2 237 710 514

4,12

Opolski

290 071 920

305 903 726

5,46

Podkarpacki

655 406 482

669 485 835

2,15

Podlaski

418 979 040

417 540 185

-0,34

Pomorski

674 866 440

692 585 416

2,63

Śląski

1 793 797 529

1 743 129 313

-2,82

Świętokrzyski

449 875 150

454 779 486

1,09

Warmińsko–Mazurski

462 714 390

488 039 876

5,47

1 150 136 405

1 193 108 035

3,74

678 484 120

626 256 421

-7,70

13 314 895 416

13 699 852 792

2,89

Wielkopolski
Zachodniopomorski
NFZ łącznie
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0 zł

500 000 000 zł

1 000 000 000 zł

1 500 000 000 zł

2 000 000 000 zł

2 500 000 000 zł

864 117 112

Dolnośląski

953 443 612
1 002 278 137
611 675 755

Kujaw sko-Pomorski

626 045 098
769 010 768
622 084 168

Lubelski

727 763 397
789 080 544
289 450 936

Lubuski

310 210 700
345 936 572
434 075 956

Łódzki

869 514 480
867 848 465
965 820 868

Małopolski

1 075 802 557
1 097 159 499
1 673 978 905

Mazow iecki

2 152 509 781
2 237 710 514
292 080 368

Opolski

306 111 160
305 903 726
596 375 966

Podkarpacki

656 236 328
669 485 835
282 091 152

Podlaski

418 859 592
417 540 185
614 945 736

Pomorski

675 720 341
692 585 416
1 592 040 358

Śląski

1 756 360 359
1 743 129 313
401 054 282

Św iętokrzyski

449 968 963
454 779 486
428 837 221

Warmińsko-Mazurski

462 716 817
488 039 876
1 104 888 327

Wielkopolski

1 152 662 118
1 193 108 035
453 646 355

Zachodniopomorski

555 923 703
626 256 421

w artość pierw otna umów

w artość ostateczna umów

koszty zrealizow anych umów

Wykres 25 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w 2004 r.
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Tabela 243, wykres 26 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju SZP przypadające na jednego mieszkańca na terenie
działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

SZP
Oddział

Koszty zrealizowanych umów
na 1 mieszkańca [zł]

Kraj

348,64

Dolnośląski

335,59

Kujawsko–Pomorski

300,95

Lubelski

331,70

Lubuski

342,18

Łódzki

334,13

Małopolski

324,82

Mazowiecki

418,46

Opolski

274,78

Podkarpacki

312,51

Podlaski

347,67

Pomorski

308,31

Śląski

380,45

Świętokrzyski

348,31

Warmińsko–Mazurski

323,83

Wielkopolski

342,31

Zachodniopomorski

400,03
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Tabela 244, wykres 27 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP przypadająca na jednego mieszkańca
na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

SZP
Wartość zrealizowanych
świadczeń na 1 mieszkańca
[zł]

Oddział

Kraj

358,72

Dolnośląski

345,81

Kujawsko–Pomorski

371,84

Lubelski

360,12

Lubuski

342,92

Łódzki

334,16

Małopolski

337,28

Mazowiecki

435,71

Opolski

289,77

Podkarpacki

319,22

Podlaski

346,47

Pomorski

316,41

Śląski

369,70

Świętokrzyski

352,11

Warmińsko–Mazurski

341,55

Wielkopolski

355,10

Zachodniopomorski

369,24
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Wykres 28 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP na dzień 31.12.2004 r.
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5.4.2

Informacje szczegółowe

5.4.2.1

Omówienie wyników kontraktowania świadczeń w rodzaju SZP w oddziałach
wojewódzkich NFZ

5.4.2.1.1

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

5.4.2.1.1.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Dolnośląskim OW NFZ

Tabela 245 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Dolnośląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

111

97

2

95

Tabela 246 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Dolnośląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 247 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

92

Tabela 248 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

1

Tabela 249 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Dolnośląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

Zmiana [%]

ostateczna

864 117 112

953 443 612

10,34

Tabela 250 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Dolnośląskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

5.4.2.1.1.2

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

972 657 910

1 002 278 137

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.

5.4.2.1.2

Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
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5.4.2.1.2.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Kujawsko–Pomorskim OW
NFZ

Tabela 251 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

62

48

14

48

Tabela 252 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 253 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

61

Tabela 254 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

bd

Tabela 255 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

611 675 755

Zmiana [%]

ostateczna
626 045 098

2,35

Tabela 256 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

5.4.2.1.2.2

622 412 403

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
769 010 768

Uwagi Oddziału

Wartość kontraktów w rodzaju leczenie szpitalne w 2004 roku wzrosła o 13,63% w odniesieniu do wartości z 2003
roku.
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5.4.2.1.3

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

5.4.2.1.3.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Lubelskim OW NFZ

Tabela 257 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Lubelskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

66

66

0

80

Tabela 258 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Lubelskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 259 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

47

Tabela 260 Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

0

Tabela 261 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Lubelskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

622 084 168

Zmiana [%]

ostateczna
727 763 397

16,99

Tabela 262 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Lubelskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

5.4.2.1.3.2

726 810 700

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
789 080 544

Uwagi Oddziału

Biorąc pod uwagę wartość zakontraktowanych świadczeń w lecznictwie szpitalnym według zakresów usług,
najwyższy wskaźnik zakontraktowanych usług stanowią te zakresy, które są podstawą zabezpieczenia świadczeń
oraz wynikające z potrzeb zdrowotnych populacji województwa lubelskiego. Są to: oddział chorób wewnętrznych
– 12,40% ogólnej wartości zawartych umów, a w dalszej kolejności są oddziały: chirurgii ogólnej (10,12%),
ginekologiczno–położniczy (9,90%), kardiologiczny (7,43%), chirurgii urazowo–ortopedycznej (5,25%),
neurologiczny (5,02%), intensywnej terapii (4.65%), pulmonologiczny (3.92%), neonatologiczny (3,79%), ryczałt
w szpitalnym oddziale ratunkowym (3,12%), pediatryczny (2,91%), okulistyczny (2,78%), otolaryngologiczny
(2,24%) i urologiczny (2,04%). Koszty zrealizowanych i rozliczonych usług specjalistycznych stanowiły 99,87%
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wartości zawartych umów. Niezrealizowanie przez niektóre zakłady opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych
z zakresu lecznictwa szpitalnego spowodowane było ograniczoną możliwością przesunięć pomiędzy zakresami,
wnikliwą weryfikacją raportów, w wyniku której kwestionowano część świadczeń zrealizowanych niezgodnie
z umową.
Finansowanie świadczeń w lecznictwie szpitalnym oparte było o cenę jednostkową wyrażoną w punktach oraz
gotowość dobową finansowaną ryczałtem. Wartość kontraktu składała się z iloczynu punktów z poszczególnych
zakresów i ceny punktu (dotyczy świadczeń z Katalogów). Finansowaniem ryczałtowym za dobową gotowość
objęte są świadczenia realizowane w szpitalnej izbie przyjęć i szpitalnym oddziale ratunkowym.
Dopasowywanie do aktualnego stanu wiedzy medycznej warunków kontraktowania świadczeń spowodowało
wyraźne przesuwanie środka ciężkości planu finansowego w kierunku ośrodków specjalistycznych
i wysokospecjalistycznych. Czynnik ten istotnie zaczął zagrażać sytuacji finansowej podmiotów świadczących
usługi na poziomie podstawowym, w przypadku lecznictwa szpitalnego – na poziomie powiatu.
W celu określenia warunków zaspokojenia potrzeb w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej w aspekcie
istniejącej bazy łóżkowej posłużono się danymi z ofert świadczeniodawców na 2004 r. Wyliczono rzeczywiste
wskaźniki łóżek na 10 tys. mieszkańców. Dla porównania zestawiono je ze wskaźnikami kierunkowymi
Ministerstwa Zdrowia oraz wskaźnikami opracowanymi przez Regionalny Komitet Sterujący Restrukturyzacją
w Ochronie Zdrowia dla województwa lubelskiego.
Dostępność formalna i merytoryczna do świadczeń z zakresu lecznictwa zamkniętego w województwie lubelskim
w 2004 r. była niezadowalająca. Województwo dysponowało nadmierną bazą łóżkową (II miejsce w kraju
w przeliczeniu na mieszkańca) i będąc ośrodkiem klinicznym było skazane na ograniczoną dostępność
do świadczeń ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych, uniemożliwiającą kontraktowanie
świadczeń na poziomie odpowiadającym zapotrzebowaniu. Ten sam czynnik działający w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, gdzie potrzeby zdrowotne populacji z powodu ograniczeń dostępności nie
mogły być zrealizowane, dodatkowo spowodował zwiększony napływ pacjentów do lecznictwa stacjonarnego.
Wysoki poziom jakości świadczeń w szpitalach województwa lubelskiego spowodował napływ pacjentów
z województw ościennych, co przy niedziałającym mechanizmie przepływu środków za pacjentem, skutkowało
dodatkowym ograniczeniem dostępności do świadczeń.
Wzrost zapotrzebowania na niektóre świadczenia uwarunkowany był czynnikami epidemiologicznymi
i demograficznymi oraz rozwojem bazy diagnostycznej. W starzejącej się populacji wyraźnie zwiększyła się liczba
chorych na schorzenia układu krążenia (w tym kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej), onkologiczne (w
tym chemioterapii nowotworów, radioterapii i chirurgii onkologicznej), neurologiczne (udary mózgu i rehabilitacja
neurologiczna). Wzrosła też liczba pacjentów wymagających opieki geriatrycznej,
rehabilitacji i opieki
długoterminowej. Mimo spadku liczby urodzeń wzrosły potrzeby w zakresie neonatologii, co m.in. spowodowane
było wysoką jakością opieki perinatalnej – możliwością utrzymywania ciąży wysokiego ryzyka i skutecznego
leczenia wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową ciała.
Niezależnie od ograniczeń w dostępności zaczęła się poprawiać jakość świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne,
między innymi ze względu na wykorzystywany w 2004 r. mechanizm współpłacenia za badania diagnostyczne,
przy jednoczesnym wzroście wymagań NFZ odnośnie spełniania standardów udzielania świadczeń przez
świadczeniodawców.
W 2004 r. w lecznictwie szpitalnym odnotowano mniejsze wykonanie umów od zawartych o 557,02 tys. zł, tj.
o 0,08% w odniesieniu do planu na 2004 rok, na skutek występujących problemów ze sporządzaniem
prawidłowych sprawozdań i ich terminowym przekazywaniem do Oddziału NFZ. Część raportów statystycznych
została zakwestionowana przez NFZ, co przyczyniło się do zmniejszenia wykonania świadczeń. Ponadto
zmniejszona realizacja kosztów spowodowana była trwającym remontem u jednego ze świadczeniodawców,
realizującego usługi medyczne.
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5.4.2.1.4

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ

5.4.2.1.4.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Lubuskim OW NFZ

Tabela 263 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Lubuskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

39

35

4

34

Tabela 264 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Lubuskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 265 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

34

Tabela 266 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

0

Tabela 267 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Lubuskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

289 450 936

Zmiana [%]

ostateczna
310 210 700

7,17

Tabela 268 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Lubuskim OW
NFZ
na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

5.4.2.1.4.2

345 187 023

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
345 936 572

Uwagi Oddziału

W 2003 roku Lubuska Regionalna Kasa Chorych, a następnie Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia posiadał 28 umów w rodzaju lecznictwo szpitalne, natomiast w roku 2004 liczba umów
wynosiła 26. Dwie umowy zostały przeniesione do innego rodzaju świadczeń (rehabilitacja kardiologiczna i opieka
paliatywna). W 2003 roku świadczenia w specjalnościach zabiegowych i neurologii monitorowano i rozliczano wg
słownika procedur odpowiadającego w ogromnej większości świadczeniom zawartym w proponowanym katalogu
świadczeń szpitalnych na 2004 r., a oddziały niezabiegowe rozliczane były w systemie budżetowym. Procedura
konkursowa na rok 2004 umożliwiała kontraktowanie nowych zakresów świadczeń między innymi szpitalnych
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oddziałów ratunkowych, oraz dawała możliwość rozszerzenia zakresów podstawowych o bardziej specjalistyczne
(np. chirurgię ogólną o chirurgię naczyniową, onkologiczną, plastyczną).
W niektórych zakresach świadczeń w 2004 roku uległa zmniejszeniu liczba zawartych umów:
•
oddział reumatologii – z dwóch do jednej,
•

oddział pediatrii – z 15 do 14,

•
OiT/OIOM – z 17 do 15.
Zmniejszenie ilości umów w ww. zakresach wynikało z decyzji Świadczeniodawców.
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5.4.2.1.5

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

5.4.2.1.5.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Łódzkim OW NFZ

Tabela 269 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Łódzkim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

99

86

12

86

Tabela 270 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Łódzkim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 271 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

67+21

Tabela 272 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

0

Tabela 273 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Łódzkim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

434 075 956

Zmiana [%]

ostateczna
869 514 480

100,31

Tabela 274 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Łódzkim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

5.4.2.1.5.2

867 777 645

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
867 848 465

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
.
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5.4.2.1.6

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.4.2.1.6.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Małopolskim OW NFZ

Tabela 275 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Małopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

88

0

67

Tabela 276 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Małopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 277 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

69

Tabela 278 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

6

Tabela 279 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Małopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

965 820 868

Zmiana [%]

ostateczna
1 075 802 557

11,39

Tabela 280 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Małopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

5.4.2.1.6.2

1 056 629 534

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
1 097 159 499

Uwagi Oddziału

Podana wartość 1 055 570 367,28 zł dotyczy stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.
Wartość 1 056 629 534,13 zł to kwota, jaką Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazał za realizowane
do dnia 31 grudnia 2004 r. świadczenia medyczne w rodzaju lecznictwo szpitalne.
Nadrzędną zasadą podczas ustalania wysokości (ilościowo–wartościowej) kontraktów na rok 2004 w rodzaju
lecznictwo szpitalne było, zgodnie z ustawą, zapewnienie jak najlepszej dostępności do świadczeń medycznych.
Po przeprowadzonej analizie złożonych ofert Oddział ustalił wartość w poszczególnych zakresach tak, by nie
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została ograniczona dostępność, tzn. brano pod uwagę kontrakt w roku 2003 oraz jego wykonanie, dostosowując
się do możliwości finansowych Oddziału.
Dostępność do świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego była niezadowalająca, ograniczana przez
niewystarczającą ilość środków finansowych, co nie pozwoliło Oddziałowi na zakontraktowanie świadczeń na
poziomie zapotrzebowania zgłaszanego zarówno przez świadczeniodawców, jak i świadczeniobiorców.
Zbyt niskie, w stosunku do potrzeb, środki finansowe na kontrakty w roku 2004 spowodowały, że w celu
zwiększenia dostępności w rodzaju lecznictwo szpitalne MOW NFZ zmuszony był przyjąć za obowiązującą jedną
z najniższych w kraju średnią cenę punktu kontraktowego.
Do końca 2003 roku w rodzaju SZP świadczenia z zakresu OIT były płacone na koniec okresu
sprawozdawczego, czyli miesiąca, i jednostka nie musiała oczekiwać na środki finansowe aż do wypisu pacjenta
ze szpitala. Stąd wnioski świadczeniodawców o wprowadzenie procedur nielimitowanych rozliczanych
na dotychczasowych zasadach – OIT, oddziały noworodkowe, położnicze.
W roku 2004 zmniejszyła się ilość izb przyjęć na rzecz SOR. Fakt ten wpłynął na lepszą dostępność
do świadczeń w stanach nagłych, w przypadkach zagrożenia życia. SOR dysponują wyspecjalizowaną kadrą
medyczną oraz sprzętem specjalistycznym, co pozwala na szybszą i lepszą opiekę medyczną w przypadkach
nagłych.
W roku 2004 nastąpił duży wzrost nakładów na takie specjalności jak: onkologia, chemioterapia, radioterapia,
hematologia, toksykologia, chirurgia plastyczna, gastroenterologia i kardiologia dla dzieci.
Wzrost nakładów w zakresie OIT spowodowany był innymi zasadami finansowania w latach 2003 i 2004 –
obniżono skalę punktową w roku 2004 w stosunku do roku 2003.
Znacznie zmniejszyły się nakłady finansowe w zakresie neurologii dziecięcej, gastroenterologii dla dzieci,
pulmonologii dla dzieci. Spadek ten spowodowany był tym, że w roku 2003 kontraktowano również poza terenem
woj. małopolskiego specjalistyczne usługi medyczne.
W rodzaju lecznictwo szpitalne w roku 2004 nastąpił wzrost nakładów finansowych w stosunku do roku 2003
około 12%:
•

2003 r. – 944 269 066,00 zł,

•

2004 r. – 1 055 570 367,28 zł.
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5.4.2.1.7

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

5.4.2.1.7.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Mazowieckim OW NFZ

Tabela 281 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Mazowieckim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

189

164

84

156

Tabela 282 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Mazowieckim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 283 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

bd

Tabela 284 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

0

Tabela 285 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Mazowieckim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

1 673 978 905

Zmiana [%]

ostateczna
2 152 509 781

28,59

Tabela 286 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Mazowieckim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

5.4.2.1.7.2

2 149 088 725

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
2 237 710 514

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.4.2.1.8

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.4.2.1.8.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Opolskim OW NFZ

Tabela 287 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Opolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

45

37

8

37

Tabela 288 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Opolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

4

4

0

Tabela 289 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

26

Tabela 290 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

3

Tabela 291 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Opolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

292 080 368

Zmiana [%]

ostateczna
306 111 160

4,80

Tabela 292 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Opolskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

5.4.2.1.8.2

290 071 920

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
305 903 726

Uwagi Oddziału

Dynamika zmian 2004/2003 dotycząca liczby zawartych umów w rodzaju lecznictwo szpitalne wyniosła
(–55,17%). W I kwartale roku 2003 funkcjonowały umowy zawarte z jednostkami spoza województwa, które, po
wejściu w życie ustawy, zostały zagregowane (31 umów).
W 2004 r. zakontraktowano świadczenia w rodzaju lecznictwo szpitalne w 43 zakresach usług na kwotę ogółem
289 928,78 tys. zł, natomiast realizacja kosztów tych świadczeń w 2004 r. wyniosła 290 071,92 zł, co stanowiło
100,05% wartości zawartych umów.
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W określonych celach strategicznych polityki zdrowotnej, w województwie opolskim między innymi istnieją cele
dotyczące strategii lecznictwa szpitalnego, które uwzględniają:
poprawę dostępności do świadczeń lecznictwa zamkniętego i efektywności kosztowej – poprzez
restrukturyzację, dążenie do najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich,
technologicznych i infrastruktury: kategoryzację oddziałów ze względu na zakres świadczeń oraz
lokalizację, czas pobytu pacjenta, równomiernie i oparte na racjonalnych zasadach pokrycie
województwa poszczególnymi rodzajami świadczeń i szczeblami opieki zdrowotnej opartej na zasadzie
komplementarnej współpracy powiatów przy granicy województwa (stały nacisk na skracanie czasu
pobytu pacjenta w szpitalu); stworzenie rozwiązań motywujących do rozwijania chirurgii jednego dnia
i tworzenie oddziałów szybkiej diagnostyki, oddziałów dziennych;

uporządkowanie systemu opieki długoterminowej w ślad za wydatnie rosnącym zapotrzebowaniem na te
usługi poprzez analizę i określenie ścieżek dostępu pacjenta, dążenie do kompleksowości tych
świadczeń, wzmocnienie opieki środowiskowej – domowej oraz współpracy między jednostkami opieki
zdrowotnej i placówkami pomocy społecznej przy wykorzystaniu istniejącego potencjału fachowego,
a w końcu przez tworzenie różnorodnych, nowoczesnych, sprawdzonych form opieki (np. hospitalizacja
domowa, dzienny oddział geriatryczny, opieka hospicyjna). W opiece paliatywno–hospicyjnej rozwijanie
działalności środowiskowej i stacjonarnej;

zbudowanie więzi funkcjonalnych między poszczególnymi szczeblami i rodzajami opieki zdrowotnej
w ramach regionu, bez naruszania ich autonomii, ale w trosce o podniesienie jakości opieki poprzez
zapewnienie równomiernego dostępu, ciągłości opieki nad pacjentem, przepływu informacji oraz
racjonalizacji kosztów, które w systemie współpracujących organizacji per saldo będą mniejsze niż –
jak na ogół jest teraz – gdy brak tej współpracy.
Przyjmując do realizacji tak skonstruowane cele obserwuje się lepsze wykorzystanie łóżek szpitalnych, skrócenie
czasu hospitalizacji, postęp diagnostyki i prowadzenie jej w tzw. „oddziałach dziennych”. W roku 2003 doszło
generalnie do dalszego skrócenia średniego czasu pobytu pacjenta w szpitalach regionu. W oddziałach
wewnętrznych hospitalizowana była porównywalna liczba pacjentów jak w roku 2002, średni czas pobytu uległ
skróceniu prawie o 1 dzień (7,03 dnia). Zakłada się, iż około 25% pacjentów wymagających opieki
długoterminowej było dotychczas hospitalizowanych w istniejących oddziałach: wewnętrznych, chirurgicznych,
urazowych i neurologicznych. Zastosowanie skuteczniejszych metod rehabilitacji i rekonwalescencji w tworzonych
oddziałach/szpitalach opieki długoterminowej doprowadziło w konsekwencji do zmniejszenia zapotrzebowania
na tzw. „łóżka ostre”. Oddziały ginekologiczno–położnicze w ostatnich latach zwiększyły wykorzystanie łóżek,
co stało się za przyczyną dokonanych w roku 2000 i 2001 restrukturyzacji polegających na likwidacji oddziałów
położniczych w Niemodlinie, Ozimku, Grodkowie i Paczkowie, gdzie rejestrowano stale malejące, niewielkie ilości
porodów w skali roku. Oddziały pediatryczne oscylują między 43 a 75% wykorzystaniem łóżek. Warto dostrzegać
tę tendencję, aby w szpitalach o najlepszych warunkach lokalowych dokonać reorganizacji w oddziały
jednodniowe, których nie da się utrzymać ze względu na obecny poziom potrzeb, warunkowany obiektywnymi
czynnikami demograficznymi. Toteż w roku 2003 i 2004 dwa oddziały pediatryczne (Grodków i Namysłów)
przekształcono w oddziały jednodniowe.


Obserwując wykorzystanie łóżek w szpitalach powiatowych trudno nie dostrzec, że w latach 1999–2003
od momentu wprowadzenia sytemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego doszło do zwiększenia ilości
realizowanych hospitalizacji z lepszym wykorzystaniem łóżek. Zjawiska tego nie można tłumaczyć jedynie
w oparciu o przesłanki epidemiologiczno–demograficzne. Można przyjąć, że na taki stan rzeczy, poza aspektami
czysto medycznymi miały wpływ sposób kontraktowania i finansowania. Zatem zjawisko nadmiernego wzrostu
hospitalizowanych jest efektem płacenia za usługę.
W 2003 roku, w oddziałach zabiegowych, wprowadzono pilotażowy system punktowej wyceny procedur. System
ten, ujednolicony w 2004 roku w całym kraju, określał proporcje pomiędzy poszczególnymi procedurami
wykonywanymi w oddziałach zabiegowych i równoważył odpłatność w całym województwie przy zastosowaniu
jednakowej dla wszystkich świadczeniodawców ceny za jeden punkt. System ten stymuluje rozwój dziennych
form operacyjnych, czyli sytuacji, kiedy pacjent bardzo szybko po wykonanej operacji wraca do domu. Nie
doprowadza się do likwidacji całkowitej szpitali. W miejsce ograniczenia drogiej działalności oddziałów w tzw.
szpitalach krótkoterminowych, proponuje się pozostawienie oddziałów dziennych, wzmocnienie form
ambulatoryjnych, przekształcanie w oddziały długoterminowe. W przypadku wskazania do likwidacji oddziałów
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całodobowych, np. pediatrycznych, poza ww. rozwiązaniem proponujemy zwiększenie ilości usług dostępnych dla
pacjentów w formie pobytów dziennych.
Na podstawie danych sprawozdawczych za 2004 rok, kiedy obowiązywały nowe, ujednolicone zasady
finansowania świadczeń w lecznictwie szpitalnym, stwierdza się, iż ilość wykonywanych zabiegów i wynikające
stąd należności znacznie przekraczają przewidywane w planie finansowym środki na tę działalność
(o ok. 20–27%) w porównaniu do lat poprzednich. Fakt ten dowodzi, iż system finansowania szpitali
w województwie opolskim w latach minionych nie był systemem rozrzutnym, a niezła kondycja finansowa
placówek ochrony zdrowia regionu wynikała z dobrego gospodarowania środkami i oszczędnej polityki kadrowo–
finansowej.
Biorąc pod uwagę wartość zakontraktowanych świadczeń w lecznictwie szpitalnym według zakresów usług
w roku 2004, najwyższy wskaźnik zakontraktowanych usług stanowią te zakresy, które są podstawą
zabezpieczenia świadczeń oraz wynikające z potrzeb zdrowotnych populacji województwa opolskiego.
Są to oddziały: chorób wewnętrznych – 14,18% ogólnej wartości zawartych umów, a w dalszej kolejności
ginekologiczno–położniczy (10,44%), chirurgii ogólnej (8,96%), kardiologiczny (7,91%), chirurgii urazowo–
ortopedycznej (7,8%), intensywnej terapii dorosłych i dla dzieci (7,33%), neurologiczny (5,04%), ryczał
w szpitalnym oddziale ratunkowym (2,17%). Koszty zrealizowanych i rozliczonych usług szpitalnych stanowiły
100,05% wartości zawartych umów.
W planowaniu zakupu na rok 2003 i 2004 świadczeń szpitalnych uwzględniono wszelkie uwagi, jakie wynikły
z analiz danych z systemu RUM za lata minione oraz dane epidemiologiczne i demograficzne mówiące
o potrzebie położenia odpowiednich akcentów organizacyjnych, kadrowych, sprzętowych.
Wzrost zapotrzebowania na niektóre wymienione świadczenia uwarunkowany był czynnikami epidemiologicznymi
i demograficznymi oraz rozwojem bazy diagnostycznej. W starzejącej się populacji wyraźnie zwiększyła się liczba
chorych na schorzenia układu krążenia (w tym kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej), onkologiczne
(w tym chemioterapii nowotworów, radioterapii i chirurgii onkologicznej), neurologiczne (udary mózgu
i rehabilitacja neurologiczna). Wzrosła też liczba pacjentów wymagających opieki geriatrycznej, rehabilitacji
i opieki długoterminowej. Mimo spadku liczby urodzeń wzrosły potrzeby w zakresie neonatologii, co m.in.
spowodowane było wysoką jakością opieki perinatalnej – możliwością utrzymywania ciąży wysokiego ryzyka
i skutecznego leczenia wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową ciała.
Uwzględniając czynniki epidemiologiczne oraz postęp zachodzący w medycynie, zaplanowano w roku 2004
dalszą kontynuację działającego już w województwie opolskim programu leczenia ostrych incydentów
wieńcowych.
Ponadto w planowaniu dążono do zrównoważenia wartości kontraktów w odniesieniu do czterech specjalności
podstawowych na poziomie szpitali powiatowych. Jest to założenie zgodne z kierunkami przyjętymi
w wojewódzkim w planie optymalizacji szpitali. Przyjęto zasadę, że uruchamianie nowych działalności w ramach
lecznictwa szpitalnego będzie możliwe jedynie po spełnieniu ostrych kryteriów kwalifikacyjnych NFZ oraz
posiadaniu pozytywnej opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego.
W planowaniu na rok 2004 uwzględniono, jak wspomniano wyżej, rzeczywiste wykonanie z I kwartału 2003 r.,
co spowodowało, iż w zakresie hospitalizacji niezabiegowych w porównaniu do roku 2003 planowany był wzrost
ilości planowanych punktów o 6%, a w przypadku oddziałów zabiegowych (w tym OIT) szacowano wzrost
na poziomie 15%. Przyjęto, że dalsze działania ograniczające regionalne zasoby systemu ochrony zdrowia
należy jednak prowadzić z rozwagą, obserwując zmiany zachodzące w sąsiednich regionach.
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5.4.2.1.9

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

5.4.2.1.9.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Podkarpackim OW NFZ

Tabela 293 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Podkarpackim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

48

43

5

43

Tabela 294 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Podkarpackim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 295 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

43

Tabela 296 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

bd

Tabela 297 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Podkarpackim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

596 375 966

Zmiana [%]

ostateczna
656 236 328

10,04

Tabela 298 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Podkarpackim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

5.4.2.1.9.2

655 406 482

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
669 485 835

Uwagi Oddziału

Na I kw. 2003 r. aneksowano 73 umowy z roku 2002. Od 1 kwietnia 2003 roku dokonano agregacji umów
należących do Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Ponadto od 1 kwietnia przekazano Oddziałom
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowy zawarte ze świadczeniodawcami mającymi siedzibę poza
terenem województwa podkarpackiego.
W 2004 r. zawarto 42 umowy w zakresie lecznictwa szpitalnego i zakontraktowano świadczenia w rodzaju
lecznictwo szpitalne na kwotę 656 236 328,00 zł, natomiast realizacja tych świadczeń w 2004 r. wyniosła 655 406
481,50 zł, co stanowiło 98,05% wartości zawartych umów.
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5.4.2.1.10 Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
5.4.2.1.10.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Podlaskim OW NFZ
Tabela 299 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Podlaskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 300 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Podlaskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 301 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

30

Tabela 302 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

0

Tabela 303 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Podlaskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

282 091 152

Zmiana [%]

ostateczna
418 859 592

48,48

Tabela 304 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Podlaskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

418 979 040

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
417 540 185

5.4.2.1.10.2 Uwagi Oddziału
W latach 2003–2004 świadczeniodawcy podnosili następujące problemy związane z realizacją świadczeń opieki
zdrowotnej:
•
-

kwestia zasadności sumowania procedur zrealizowanych w oddziałach intensywnej terapii w związku
z zakwestionowaniem przez Podlaski OW NFZ prawidłowości sumowania takich procedur jak:
żywienie dojelitowe (za każdy dzień),
żywienie pozajelitowe w przypadkach ostrej niewydolności jelitowej lub przewlekłej, zespołu krótkiego
jelita, przedłużającej się niedrożności pooperacyjnej,
żywienie pozajelitowe dziecko o wadze 10–30 kg (za każdy dzień),
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•

żywienie pozajelitowe dziecko o wadze do 10 kg (za każdy dzień),
wyjaśnienie sposobu rozliczania urazów wielonarządowych,

•

wyjaśnienie rozliczania osobodnia radioterapii jako hospitalizacji onkologicznej nie związanej
z podaniem chemioterapii,
•
sprawozdawanie cykli chemioterapii.
W latach 2003–2004 ubezpieczeni podnosili następujące problemy związane z leczeniem szpitalnym:
•

odsyłanie ubezpieczonych oczekujących w kolejkach na planowe leczenie z powodu niekompletnej
i nieaktualnej, zdaniem lekarzy, diagnostyki umożliwiającej ocenę stanu zdrowia w momencie zgłoszenia
się do hospitalizacji,

•

długie okresy oczekiwania na planowane zabiegi w oddziałach urazowo–ortopedycznych, w tym zabiegi
endoprotezoplastyki,

•

problem transportu sanitarnego po przebytej hospitalizacji – ubezpieczeni z dysfunkcją ruchu,

•

długie okresy oczekiwania na specjalistyczne, planowe zabiegi na oddziałach kardiologicznych.

201

Raport NFZ za 2004 r.

5.4.2.1.11 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.4.2.1.11.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Pomorskim OW NFZ
Tabela 305 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

84

63

26

53

Tabela 306 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

7

7

0

Tabela 307 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

49

Tabela 308 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP
Tabela 309 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

614 945 736

Zmiana [%]

ostateczna
675 720 341

9,88

Tabela 310 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Pomorskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

674 866 440

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
692 585 416

5.4.2.1.11.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.4.2.1.12 Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.4.2.1.12.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Śląskim OW NFZ
Tabela 311 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Śląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

231

230

1

204

Tabela 312 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Śląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 313 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

227

Tabela 314 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP
Tabela 315 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Śląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

1 592 040 358

Zmiana [%]

ostateczna
1 756 360 359

10,32

Tabela 316 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Śląskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

1 793 797 529

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
1 743 129 313

5.4.2.1.12.2 Uwagi Oddziału
Wprowadzenie w roku 2004 zmian definicji rodzajów świadczeń, zakresów kontraktowanych świadczeń,
przyjętych jednostek rozliczeniowych oraz obowiązujących zasad rozliczeń spowodował pojawienie się wielu
wątpliwości świadczeniodawców w zakresie prawidłowego interpretowania obowiązujących zasad realizowania
świadczeń. Dodatkowo początek roku 2004 był okresem, w którym Oddział Wojewódzki nie posiadał informacji
niezbędnych do wyjaśniania zgłaszanych przez świadczeniodawców wątpliwości i problemów. Całkowita zmiana
zasad realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, bez dopracowania obowiązujących definicji, katalogów
stanowiących podstawę realizacji i rozliczania świadczeń oraz przyjęcia jednolitych interpretacji, wpłynął
na powstanie licznych nieporozumień oraz sytuacji trudnych na linii świadczeniodawcy – NFZ.
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Wiele wątpliwości i problemów zgłaszanych
zakontraktowanych punktów oraz wyceną punktu.

przez

świadczeniodawców

związanych

było

z

liczbą
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5.4.2.1.13 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
5.4.2.1.13.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Świętokrzyskim OW NFZ
Tabela 317 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Świętokrzyskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

38

38

0

37

Tabela 318 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Świętokrzyskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 319 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

41

Tabela 320 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

0

Tabela 321 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Świętokrzyskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

401 054 282

Zmiana [%]

ostateczna
449 968 963

12,20

Tabela 322 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Świętokrzyskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

449 875 150

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
454 779 486

5.4.2.1.13.2 Uwagi Oddziału
Dostępność do leczenia szpitalnego w latach 2003 i 2004 była dość dobra. Ponieważ województwo
świętokrzyskie nie ma ośrodków klinicznych, w pierwszym kwartale 2003 roku świadczenia te były finansowane
przez Świętokrzyską Regionalną Kasę Chorych. Poza terenem województwa w 2004 roku leczenie kliniczne dla
naszych pacjentów finansowane było przez oddziały Funduszu, na których terenie znajdowała się dana klinika.
W związku z brakiem ośrodków wysokospecjalistycznych w województwie świętokrzyskim, utrzymuje się duże
zapotrzebowanie na świadczenia chirurgiczne, internistyczne i pediatryczne. W przyszłości ŚwOW NFZ będzie
dążył do wyrównana wskaźnika zabezpieczenia na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych zakresach
do wskaźników ogólnopolskich.
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Głównym problemem na linii świadczeniodawca – pacjent były kolejki oczekujących, szczególnie dotyczące
operacji zaćmy oraz endoprotezoplastyki.
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5.4.2.1.14 Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
5.4.2.1.14.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Warmińsko–Mazurskim OW
NFZ
Tabela 323 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

54

41

3

41

Tabela 324– Liczba odwołań w rodzaju SZP w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 325 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

56

Tabela 326 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

1

Tabela 327 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

428 837 221

Zmiana [%]

ostateczna
462 716 817

7,90

Tabela 328 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

462 714 390

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
488 039 876

5.4.2.1.14.2 Uwagi Oddziału
W rodzaju leczenie szpitalne w 2004 roku Oddział zawarł umowy na łączną kwotę 462 716 817,35 zł. Umowy
zostały zrealizowane w 100,00% na sumę 462 714 390,19 zł.
Ogólna liczba łóżek szpitalnych w województwie warmińsko–mazurskim była w roku 2004 za duża – wymuszało
to zmianę ich funkcji z dostosowaniem do potrzeb zdrowotnych mieszkańców.
Dodatkowo pewne rezerwy łóżek uzyskane zostały w wyniku skrócenia średniego czasu pobytu chorych
w niektórych oddziałach i wykonywania części zabiegów w ramach chirurgii jednego dnia.
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Należy podkreślić, iż w roku 2004 najczęstszą przyczynę hospitalizacji stanowiły:
•
choroby układu krążenia,
•

nowotwory złośliwe,

•

urazy.

Porównując wartość zakontraktowanych świadczeń w ramach poszczególnych zakresów do ogólnej wartości
umów w rodzaju lecznictwo szpitalne możemy stwierdzić, iż najwyższe nakłady zostały przeznaczone
na zabezpieczenie usług w oddziałach: ginekologiczno–położniczych (14,14%), chorób wewnętrznych (13,96%),
chirurgii ogólnej (12,61%), chirurgii urazowo–ortopedycznej (7,79%), pediatrycznych (5,31%). Analizując liczbę
umów zawartych w poszczególnych latach zauważa się wzrost ich liczby z 37 w roku 2003 do 56 w roku
następnym. Oznacza to m.in. pojawienie się na rynku nowych podmiotów.
W roku 2004 widoczny był napływ pacjentów z województw ościennych, co było wynikiem likwidacji niektórych
szpitali oraz wyczerpania limitów w placówkach z terenów województw sąsiadujących. W połączeniu
z niedziałającym mechanizmem przepływu środków za pacjentem skutkowało to ograniczeniem dostępności
do świadczeń.
Z kolei skuteczne leczenie wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową oraz możliwość utrzymania
ciąży wysokiego ryzyka spowodowało, że wzrosły potrzeby w zakresie neonatologii.
W omawianym okresie widoczna była również tendencja wzrostowa w zakresie liczby chorych leczonych z uwagi
na schorzenia:
•
•

•

układu krążenia (w tym kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej),
onkologiczne (w tym chemioterapii nowotworów, radioterapii i chirurgii onkologicznej) – wzrosła wartość
środków przeznaczonych na realizację świadczeń tego rodzaju w związku z utworzeniem na naszym
terenie ośrodka radioterapii,
neurologiczne (udary mózgu i rehabilitacja neurologiczna).

Dzięki temu, że część szpitali na terenie województwa warmińsko–mazurskiego dostosowała do obowiązujących
standardów szpitalne oddziały ratunkowe, Oddział mógł zakupić udzielane przez nie świadczenia.
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5.4.2.1.15 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.4.2.1.15.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Wielkopolskim OW NFZ
Tabela 329 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Wielkopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

144

141

0

105

Tabela 330 – Liczba odwołań w rodzaju SZP Wielkopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 331 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

108

Tabela 332 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

0

Tabela 333 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Wielkopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

1 104 888 327

Zmiana [%]

ostateczna
1 152 662 118

4,32

Tabela 334 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Wielkopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

1 150 136 405

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
1 193 108 035

5.4.2.1.15.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.4.2.1.16 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.4.2.1.16.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SZP w Zachodniopomorskim OW NFZ
Tabela 335 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Zachodniopomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SZP

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 336 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Zachodniopomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SZP

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 337 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SZP

66

Tabela 338 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SZP

bd

Tabela 339 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Zachodniopomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SZP

453 646 355

Zmiana [%]

ostateczna
555 923 703

22,55

Tabela 340 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SZP

678 484 120

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
626 256 421

5.4.2.1.16.2 Uwagi Oddziału
W lecznictwie szpitalnym realizacja świadczeń przebiegała na poziomie nieodbiegającym od lat ubiegłych,
natomiast problem stanowiło, ze względu na protest świadczeniodawców, samo zawarcie umów, konieczność ich
aneksowania oraz rozpisywanie konkursów ofert w trakcie roku. Z powodu niskiego planu finansowego,
odstąpiono od rozstrzygnięcia konkursu ofert na część programów terapeutycznych związanych z bardzo drogimi
lekami. Zabezpieczenie tych świadczeń uzyskano drogą indywidualnych zgód, na wnioski ubezpieczonych.
Zasadność wniosków musiała być potwierdzona przez konsultantów wojewódzkich.
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Zawieranie kontraktów na rok 2004 odbywało się dwuetapowo z uwagi na żądania świadczeniodawców znacznie
przekraczające określone w planie finansowym na 2004 rok możliwości finansowe Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Kontrakty w szpitalach były nierównomiernie rozłożone – większe na początku roku, znacznie mniejsze
na ostatnie cztery miesiące 2004 r., z uwagi na etapowość zawierania umów w skali roku i nierównomierne
wykorzystanie środków finansowych na przestrzeni 12 miesięcy.
W ciągu roku zakontraktowano trzy oddziały ratunkowe. Pozostałe usługi realizowane w trybie nagłym, rozliczane
zaś były w ramach izby przyjęć i procedur z katalogu świadczeń szpitalnych.
Świadczenia jednodniowe realizowane były głównie przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i szpitale
resortowe.
W roku 2003, a następnie w roku 2004, zaobserwowano zdecydowany wzrost realizacji procedur
kardiologicznych, szczególnie tych, które wcześniej były finansowane z budżetu państwa jako
tzw. wysokospecjalistyczne procedury realizowane na podstawie umów z Ministerstwem Zdrowia, m.in.
koronarografia i angioplastyka. Zwiększyło się także wykonanie procedur kardiochirurgicznych
i neurochirurgicznych oraz procedur związanych z leczeniem ciężkich oparzeń. Zmiana sposobu rozliczania –
wprowadzenie katalogu świadczeń szpitalnych – umożliwiała sumowanie procedur szpitalnych z katalogu
z innymi procedurami, co spowodowało wzrost kosztów świadczeń.
Wzrosło również wykonanie procedur onkologicznych – głównie w zakresie chemioterapii i radioterapii.
Zwiększyło się również wykonanie świadczeń w zakresie oddziałów chirurgii urazowo–ortopedycznej,
torakochirurgii, hematologii, nefrologii dziecięcej.
Stałym problemem w województwie zachodniopomorskim jest wzrost zapotrzebowania na świadczenia szpitalne
w okresie sezonu turystycznego. W tym okresie rośnie realizacja świadczeń wykonywanych w trybie nagłym
dla pacjentów spoza naszego województwa.
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5.5 Leczenie Psychiatryczne i Uzależnień – PSY
5.5.1
5.5.1.1

Informacje ogólne
Charakterystyka rodzaju

W roku 2004 wyodrębniono – z umów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i lecznictwie szpitalnym – umowy
na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. Zmienił się sposób kontraktowania świadczeń – wprowadzono
katalog świadczeń psychiatrycznych, obejmujący podział na poszczególne zakresy i świadczenia, które mogły
być realizowane w danych zakresach.
Świadczeniami opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie psychiatryczne i uzależnień były świadczenia polegające na
rozpoznawaniu, leczeniu i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, nerwicowymi, osobowości
i zachowania oraz uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w warunkach
ambulatoryjnych, dziennych i całodobowych.
Świadczeniami ambulatoryjnymi w 2004 r. były:
•
•

porada w poradni zdrowia psychicznego,
porada w poradni psychologicznej,

•

porada w poradni seksuologicznej,

•

porada w poradni autyzmu dziecięcego,

•
porada w poradni antynikotynowej,
•
porada w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia,
udzielane przez lekarza specjalistę, lekarza w trakcie specjalizacji lub inną osobę przygotowaną do udzielania
danego świadczenia (psycholog lub psychoterapeuta).
Świadczeniami udzielanymi w trybie dziennym i/lub całodobowym były:
•

osobodzień w oddziale psychiatrycznym ogólnym,

•
•

osobodzień w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych,
osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla chorych na gruźlicę,

•

osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie,

•
osobodzień w oddziale terapii uzależnień od alkoholu,
•
osobodzień w oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji).
Obejmowały hospitalizację w trybie całodobowym, wraz z diagnostyką i leczeniem pacjenta.
Świadczenia udzielane całodobowo w trybie nagłym, w tym diagnostyczno–terapeutyczne, nie zakończone
hospitalizacją w oddziale lub pobytem w ośrodku/zakładzie udzielane były w ramach ryczałtu dobowego w izbie
przyjęć.
Jednostką kalkulacyjną był osobodzień lub porada. W przypadku okresowego przebywania osoby z zaburzeniami
psychicznymi poza szpitalem bez potrzeby wypisywania jej ze szpitala, w celu sprawdzenia trwałości poprawy
stanu zdrowia (trening domowy) jednostką rozliczeniową była przepustka.
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5.5.1.2

Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY (NFZ ogółem)

Tabela 341 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY (NFZ ogółem)

PSY

Oddział

Zawarte umowy
Dolnośląski

115

Kujawsko–Pomorski

62

Lubelski

59

Lubuski

33

Łódzki

97

Małopolski

97

Mazowiecki

149

Opolski

45

Podkarpacki

46

Podlaski

36

Pomorski

72

Śląski

174

Świętokrzyski

36

Warmińsko–Mazurski

67

Wielkopolski

105

Zachodniopomorski

71
0

Dolnośląski

20

62

Lubelski

59

Lubuski

33

Łódzki

97

Małopolski

97

Mazowiecki

149

Opolski

45

Podkarpacki

46

Podlaski

36

Pomorski

72

36

Warmińsko-Mazurski

67

Zachodniopomorski

80

100

120

140

160

180

200

174

Świętokrzyski

Wielkopolski

60

115

Kujawsko-Pomorski

Śląski

40

105
71

Wykres 29 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju PSY w oddziałach wojewódzkich NFZ
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Tabela 342 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY

Oddział

Wartość zawartych umów w rodzaju PSY [zł]
pierwotna

Zmiana [%]

ostateczna

Dolnośląski

71 520 900

74 218 834

3,77

Kujawsko–Pomorski

45 928 826

46 643 435

1,56

Lubelski

57 256 641

60 276 652

5,27

Lubuski

33 338 973

47 753 815

43,24

Łódzki

73 426 410

72 367 668

-1,44

Małopolski

70 515 732

71 780 510

1,79

Mazowiecki

178 945 603

171 823 444

-3,98

Opolski

28 014 756

28 306 460

1,04

Podkarpacki

45 384 057

43 854 523

-3,37

Podlaski

38 049 991

38 518 306

1,23

Pomorski

53 044 499

54 226 321

2,23

116 228 244

127 048 508

9,31

Śląski
Świętokrzyski

60 498 512

36 258 807

-40,07

Warmińsko–Mazurski

42 482 681

42 255 784

-0,53

Wielkopolski

82 289 019

85 561 416

3,98

34 931 917

35 239 451

0,88

1 031 856 760

1 036 133 934

0,41

Zachodniopomorski
NFZ łącznie

Tabela 343 – Realizacja umów w rodzaju PSY na dzień 31.12.2004 r.

PSY
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Koszty zrealizowanych umów
[zł]

Realizacja
umowy [%]

Dolnośląski

74 218 834

73 279 500

98,73

Kujawsko–Pomorski

46 643 435

45 253 669

97,02

Lubelski

60 276 652

59 847 000

99,29

Lubuski

47 753 815

47 340 112

99,13

Łódzki

72 367 668

71 617 184

98,96

Małopolski

71 780 510

71 771 063

99,99

Mazowiecki

171 823 444

171 439 017

99,78

Opolski

28 306 460

28 323 900

100,06

Podkarpacki

43 854 523

43 617 583

99,46

Podlaski

38 518 306

38 020 950

98,71

Pomorski

54 226 321

54 025 000

99,63

127 048 508

124 614 614

98,08

Śląski
Świętokrzyski

36 258 807

36 131 620

99,65

Warmińsko–Mazurski

42 255 784

42 144 754

99,74

Wielkopolski

85 561 416

84 343 661

98,58

35 239 451

38 348 884

108,82

1 036 133 934

1 030 118 511

99,42

Zachodniopomorski
NFZ łącznie
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Tabela 344 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju PSY na dzień 31.12.2004 r.

PSY
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

74 218 834

74 577 774

0,48

Kujawsko–Pomorski

46 643 435

46 680 438

0,08

Lubelski

60 276 652

60 561 843

0,47

Lubuski

47 753 815

50 376 957

5,49

Łódzki

72 367 668

71 617 184

-1,04

Małopolski

71 780 510

72 456 163

0,94

Mazowiecki

171 823 444

175 634 612

2,22

Opolski

28 306 460

28 323 903

0,06

Podkarpacki

43 854 523

43 648 082

-0,47

Podlaski

38 518 306

37 078 688

-3,74

Pomorski

54 226 321

56 045 852

3,36

Śląski

127 048 508

124 327 111

-2,14

Świętokrzyski

36 258 807

36 131 666

-0,35

Warmińsko–Mazurski

42 255 784

42 289 222

0,08

Wielkopolski

85 561 416

84 459 802

-1,29

Zachodniopomorski

35 239 451

35 798 941

1,59

1 036 133 934

1 040 008 238

0,37

NFZ łącznie

Tabela 345 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju PSY na dzień 31.12.2004 r.

PSY
Oddział

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

73 279 500

74 577 774

1,77

Kujawsko–Pomorski

45 253 669

46 680 438

3,15

Lubelski

59 847 000

60 561 843

1,19

Lubuski

47 340 112

50 376 957

6,41

Łódzki

71 617 184

71 617 184

0,00

Małopolski

71 771 063

72 456 163

0,95

Mazowiecki

171 439 017

175 634 612

2,45

Opolski

28 323 900

28 323 903

0,00

Podkarpacki

43 617 583

43 648 082

0,07

Podlaski

38 020 950

37 078 688

-2,48

Pomorski

54 025 000

56 045 852

3,74

Śląski

124 614 614

124 327 111

-0,23

Świętokrzyski

36 131 620

36 131 666

0,00

Warmińsko–Mazurski

42 144 754

42 289 222

0,34

Wielkopolski

84 343 661

84 459 802

0,14

Zachodniopomorski

38 348 884

35 798 941

-6,65

1 030 118 511

1 040 008 238

0,96

NFZ łącznie
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0 zł

50 000 000 zł

100 000 000 zł

150 000 000 zł

200 000 000 zł

71 520 900

Dolnośląski

74 218 834
73 279 500
45 928 826

Kujaw sko-Pomorski

46 643 435
45 253 669
57 256 641

Lubelski

60 276 652
59 847 000
33 338 973

Lubuski

47 753 815
47 340 112
73 426 410

Łódzki

72 367 668
71 617 184
70 515 732

Małopolski

71 780 510
71 771 063
178 945 603

Mazow iecki

171 823 444
171 439 017
28 014 756

Opolski

28 306 460
28 323 900
45 384 057

Podkarpacki

43 854 523
43 617 583
38 049 991

Podlaski

38 518 306
38 020 950
53 044 499

Pomorski

54 226 321
54 025 000
116 228 244

Śląski

127 048 508
124 614 614
60 498 512

Św iętokrzyski

36 258 807
36 131 620
42 482 681

Warmińsko-Mazurski

42 255 784
42 144 754
82 289 019

Wielkopolski

85 561 416
84 343 661
34 931 917

Zachodniopomorski

35 239 451
38 348 884

w artość pierw otna umów

w artość ostateczna umów

koszty zrealizow anych umów

Wykres 30 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w 2004 r.
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Tabela 346, wykres 31 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PSY przypadająca na jednego mieszkańca na terenie
działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

PSY
Oddział

Koszty zrealizowanych umów
na 1 mieszkańca [zł]

Kraj

26,97

Dolnośląski

25,28

Kujawsko–Pomorski

21,88

Lubelski

27,31

Lubuski

46,93

Łódzki

27,58

Małopolski

22,06

Mazowiecki

33,38

Opolski

26,83

Podkarpacki

20,80

Podlaski

31,55

Pomorski

24,68

Śląski

26,43

Świętokrzyski

27,97

Warmińsko–Mazurski

29,49

Wielkopolski

25,10

Zachodniopomorski

22,61
0 zł

Kraj

26,97

Dolnośląski

25,28

Kujawsko-Pomorski

21,88

Lubelski

27,31

Lubuski

46,93

Łódzki

27,58

Małopolski

22,06

Mazowiecki

33,38

Opolski

26,83

Podkarpacki

20,80

Podlaski

31,55

Pomorski

24,68

Śląski

26,43

Świętokrzyski

27,97

Warmińsko-Mazurski

29,49

Wielkopolski

25,10

Zachodniopomorski

22,61

5 zł

10 zł

15 zł

20 zł

25 zł

30 zł

35 zł

40 zł

45 zł

50 zł
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Tabela 347, wykres 32 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY przypadająca na jednego mieszkańca
na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

PSY
Wartość zrealizowanych
świadczeń na 1 mieszkańca
[zł]

Oddział

Kraj

27,23

Dolnośląski

25,73

Kujawsko–Pomorski

22,57

Lubelski

27,64

Lubuski

49,94

Łódzki

27,58

Małopolski

22,27

Mazowiecki

34,20

Opolski

26,83

Podkarpacki

20,81

Podlaski

30,77

Pomorski

25,60

Śląski

26,37

Świętokrzyski

27,97

Warmińsko–Mazurski

29,60

Wielkopolski

25,14

Zachodniopomorski

21,11
0 zł

Kraj

27,23

Dolnośląski

25,73

Kujawsko-Pomorski

22,57

Lubelski

27,64

Lubuski

49,94

Łódzki

27,58

Małopolski

22,27

Mazowiecki

34,20

Opolski

26,83

Podkarpacki

20,81

Podlaski

30,77

Pomorski

25,60

Śląski

26,37

Świętokrzyski

27,97

Warmińsko-Mazurski

29,60

Wielkopolski

25,14

Zachodniopomorski

21,11

10 zł

20 zł

30 zł

40 zł

50 zł

60 zł
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Wykres 33 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY na dzień 31.12.2004 r.

219

Raport NFZ za 2004 r.

5.5.2

Informacje szczegółowe

5.5.2.1

Omówienie wyników kontraktowania świadczeń w rodzaju PSY w oddziałach
wojewódzkich NFZ

5.5.2.1.1

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

5.5.2.1.1.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Dolnośląskim OW NFZ

Tabela 348 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Dolnośląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

130

120

0

20

Tabela 349 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Dolnośląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

8

4

4

Tabela 350 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

115

Tabela 351 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

1

Tabela 352 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Dolnośląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

71 520 900

Zmiana [%]

ostateczna
74 218 834

3,77

Tabela 353 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Dolnośląskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY
5.5.2.1.1.2

73 279 500

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
74 577 774

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.5.2.1.2

Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

5.5.2.1.2.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Tabela 354 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

83

59

25

58

Tabela 355 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj

PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

nie zostało
rozpatrzone–
złożone po terminie

0

Tabela 356 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

62

Tabela 357 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

bd

Tabela 358 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

Zmiana [%]

ostateczna

45 928 826

46 643 435

1,56

Tabela 359 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY
5.5.2.1.2.2

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

45 253 669

46 680 438

Uwagi Oddziału

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju opieka psychiatryczna w 2004 roku były zgodne z jednolitymi
zasadami kontraktowania świadczeń opracowanymi przez Centralę NFZ. Natomiast wartość kontraktu rocznego
zwiększono o kontrakt przeznaczony na:
•
zakłady opiekuńczo–lecznicze psychiatryczne,
•

zakłady pielęgnacyjno–opiekuńcze o profilu psychiatrycznym.
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W opiece psychiatrycznej zakontraktowano świadczenia zarówno w lecznictwie ambulatoryjnym i szpitalnym.
W opiece ambulatoryjnej porady w licznych poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych i dla dzieci,
poradniach psychologicznych, poradniach terapii uzależnienia od alkoholu i narkotyków i innych. Koncentrowano
się głównie na zabezpieczeniu świadczeń na poziomie powiatu, w niektórych przypadkach na poziomie gminy,
w tych miejscowościach, gdzie ze względów epidemiologicznych była taka potrzeba.
Problemem, wg świadczeniodawców, była niska wycena punktu, która wywoływała niezadowolenie.
Pacjenci zgłaszali zbyt długi czas oczekiwania na przyjęcie do całodobowego młodzieżowego oddziału terapii
uzależnień.
Wartość kontraktów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w 2004 roku wzrosła o 7,54%
w odniesieniu do 2003 roku.
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5.5.2.1.3

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

5.5.2.1.3.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Lubelskim OW NFZ

Tabela 360 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Lubelskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

69

59

7

56

Tabela 361 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Lubelskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 362 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

59

Tabela 363 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

1

Tabela 364 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Lubelskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

57 256 641

Zmiana [%]

ostateczna
60 276 652

5,27

Tabela 365 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Lubelskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

5.5.2.1.3.2

59 847 000

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
60 561 843

Uwagi Oddziału

W zakresie opieki psychiatrycznej prowadzony był program substytucyjnego leczenia metadonem uzależnień od
substancji psychoaktywnych. Program obejmował wydawanie dawek metadonu i kontrolę abstynencji, ponadto
okresowe badanie stanu somatycznego i psychicznego, psychoterapię indywidualną lub grupową, konsultacje
specjalistyczne. Leczenie to realizowane było od 1999 r. Na 2003 r. przewidziano objęcie takim programem
leczenia 85 pacjentów. Taką też liczbę uwzględniono w kontrakcie na rok 2004.
Plan zabezpieczenia świadczeń w rodzaju leczenie psychiatryczne i uzależnień w 2004 r. oparto na analizie
struktury demograficznej i epidemiologicznej mieszkańców w tym zakresie, posiadanych zasobów infrastruktury
na terenie województwa lubelskiego oraz potrzeb jej rozbudowy.
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W 2004 r. zakontraktowano tylko jedną poradnię dla osób uzależnionych – leczenie zespołów abstynencyjnych
w warunkach ambulatoryjnych oraz dodatkowy program leczenia substytucyjnego metadonem w poradni lub
ośrodku leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych. Zakontraktowano tylko jedną poradnię
seksuologiczną i patologii współżycia. Zakontraktowano także jeden stacjonarny ośrodek rehabilitacji dla osób
z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych dla dorosłych. Jednak nie zabezpieczyło to podaży w zakresie
świadczeń specjalnych na odpowiednim poziomie w odniesieniu do potrzeb. Za mała była też ilość łóżek
długoterminowej opieki psychiatrycznej, W 2004 r. w województwie lubelskim pacjenci uzależnieni z podwójną
diagnozą, głównie psychoaktywni, byli leczeni sporadycznie na oddziałach ogólnopsychiatrycznych lub byli
przekazywani do właściwych oddziałów w Gliwicach.
Niezrealizowanie umów w 2004 r. przez niektóre zakłady świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień było przyczyną mniejszego o 520,63 tys. zł, tj. o 0,86% niż zakładany
w wojewódzkim planie zdrowotnym poziomu zrealizowanych kosztów. Sytuacja taka spowodowana była
następującymi przyczynami:
•

wnikliwą weryfikacją raportów, w wyniku której zakwestionowano część świadczeń zrealizowanych
niezgodnie z umową i warunkami szczegółowymi,

•

ograniczoną możliwością przesunięć pomiędzy zakresami,

•

wynikami kontroli, w wyniku której świadczeniodawcy zobowiązani byli do zwrotu niezależnych
środków finansowych,

•

zmianami w strukturze organizacyjnej zakładu.
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5.5.2.1.4

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ

5.5.2.1.4.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Lubuskim OW NFZ

Tabela 366 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Lubuskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

34

33

1

33

Tabela 367 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Lubuskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 368 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

33

Tabela 369 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

1

Tabela 370 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Lubuskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

33 338 973

Zmiana [%]

ostateczna
47 753 815

43,24

Tabela 371 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Lubuskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

5.5.2.1.4.2

47 340 112

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
50 376 957

Uwagi Oddziału

Plan zabezpieczenia świadczeń opierał się na analizie struktury demograficznej mieszkańców, posiadanych
zasobach infrastruktury na terenie województwa oraz potrzebach zgłaszanych przez Świadczeniodawców.
W 2004 roku zmalała znacznie ilość zakontraktowanych poradni psychologicznych w porównaniu z rokiem 2003,
a badania psychologiczne realizowane były głównie w ramach poradni zdrowia psychicznego.
W 2004 roku zakontraktowano świadczenia ośrodka rehabilitacyjno–readaptacyjnego dla młodzieży uzależnionej
od substancji psychoaktywnych oraz świadczenia ośrodka rehabilitacyjnego dla dorosłych po przebytym leczeniu
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
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Zakupiono też świadczenia zespołu leczenia środowiskowego.
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5.5.2.1.5

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

5.5.2.1.5.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Łódzkim OW NFZ

Tabela 372 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Łódzkim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

116

99

17

99

Tabela 373 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Łódzkim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 374 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

97

Tabela 375 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

0

Tabela 376 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Łódzkim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

73 426 410

Zmiana [%]

ostateczna
72 367 668

-1,44

Tabela 377 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Łódzkim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

5.5.2.1.5.2

71 617 184

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
71 617 184

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.5.2.1.6

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.5.2.1.6.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Małopolskim OW NFZ

Tabela 378 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Małopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

109

0

93

Tabela 379 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Małopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 380 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

97

Tabela 381 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

1

Tabela 382 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Małopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

Zmiana [%]

ostateczna

70 515 732

71 780 510

1,79

Tabela 383 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Małopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

5.5.2.1.6.2

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

71 771 063

72 456 163

Uwagi Oddziału

Plan zabezpieczenia świadczeń w rodzaju leczenie psychiatryczne i uzależnień w 2004 roku był realizowany
w oparciu o sprawozdawczość z lat ubiegłych, o analizę struktury demograficznej i epidemologicznej,
zapotrzebowanie zgłaszane przez świadczeniodawców i organy samorządowe oraz w oparciu o Małopolski
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2004–2008 dla województwa małopolskiego.
Świadczeniodawcy zgłaszali:
•

niskie nakłady finansowe w stosunku do potrzeb społecznych,
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•

zastrzeżenia co do merytorycznych
poszczególnych świadczeń.

wytycznych

dotyczące

przede

wszystkim

ram

czasowych

Pojedyncze zgłoszenia do NFZ dotyczyły skarg pacjentów w przypadku odmówienia przez świadczeniodawcę
wizyty domowej. Porównując realizację kontraktów 2003–2004 wyraźnie widać rosnącą ilość świadczeń
ambulatoryjnych we wszystkich zakresach. Głównie realizowane są porady lekarskie i następnie psychologiczne.
Dostępność do terapii indywidualnej i grupowej w poradniach zdrowia psychicznego występuje głownie
w większych aglomeracjach miejskich.
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5.5.2.1.7

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

5.5.2.1.7.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Mazowieckim OW NFZ

Tabela 384 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Mazowieckim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

176

154

42

150

Tabela 385 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Mazowieckim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 386 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

149

Tabela 387 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

1

Tabela 388 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Mazowieckim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

178 945 603

Zmiana [%]

ostateczna
171 823 444

-3,98

Tabela 389 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Mazowieckim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

5.5.2.1.7.2

171 439 017

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
175 634 612

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.5.2.1.8

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.5.2.1.8.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Opolskim OW NFZ

Tabela 390 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Opolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

50

42

8

42

Tabela 391 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Opolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 392 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

45

Tabela 393 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

3

Tabela 394 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Opolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

28 014 756

Zmiana [%]

ostateczna
28 306 460

1,04

Tabela 395 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Opolskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

5.5.2.1.8.2

28 323 900

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
28 323 903

Uwagi Oddziału

Plan zabezpieczenia świadczeń w rodzaju leczenie psychiatryczne i uzależnień na 2003 i 2004 r. oparto na
analizie struktury demograficznej i epidemiologicznej mieszkańców w tym zakresie oraz posiadanych zasobów
infrastruktury na terenie województwa opolskiego.
W roku 2003 w rodzaju leczenie psychiatryczne i uzależnień zawarto 55 umów (w tym umowy poza
wojewódzkie), natomiast w roku 2004 – 45 umów.
Stale rosnące zapotrzebowanie na leczenie zaburzeń psychicznych, rosnąca świadomość społeczeństwa,
przełamywanie stereotypów, rosnące stale bezrobocie i frustracja społeczeństwa skutkują zwiększeniem
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zainteresowania pacjentów do korzystania z fachowej pomocy psychiatrycznej. Dlatego też w planowaniu
zabezpieczenia świadczeń do zrównoważenia dostępu do poradni zdrowia psychicznego dla mieszkańców
wszystkich powiatów z większą ilością świadczeń realizowanych w środowiskach miejskich było jednym
z priorytetowych zadań.
Na podstawie analizy danych statystycznych z systemu RUM stwierdzono, że utrudniony dostęp do poradni
zdrowia psychicznego posiadają mieszkańcy powiatów:
•
kluczborskiego,
•

namysłowskiego,

•

krapkowickiego.

Natomiast mieszkańcy powiatu prudnickiego wymagający pomocy poradni leczenia uzależnień od alkoholu,
dostęp do tych świadczeń mieli utrudniony z uwagi na brak w tym powiecie odpowiedniej poradni. W IV kwartale
2003 r. uruchomiono poradnię w Prudniku.
Stosunkowo duża ilość realizowanych świadczeń stacjonarnych z zakresu terapii nerwic w Centrum Terapii
Nerwic w Mosznej wynika z renomy tego ośrodka i zainteresowania wielu pacjentów z terenu całego kraju ofertą
ośrodka.
Podobna sytuacja występuje w przypadku oddziału psychiatrii sądowej szpitala w Branicach, gdzie pacjenci
kierowani są na podstawie decyzji sądu, więc brak możliwości redukcji wysokości kontraktu.
Oddział Psychosomatyczny Szpitala w Głuchołazach również zabezpiecza potrzeby dużej grupy pacjentów
zamieszkałych poza terenem województwa opolskiego (głównie w woj. śląskim).
Obecność na terenie województwa opolskiego dwóch dobrze działających, stacjonarnych placówek lecznictwa
odwykowego – OLO Woskowice oraz oddziału terapii uzależnienia od alkoholu szpitala w Branicach powoduje,
że dość duża część świadczeń była realizowana na rzecz pacjentów z innych regionów kraju.
Specyfika ośrodków terapii uzależnień od narkotyków polega na leczeniu w oddaleniu od miejsca zamieszkania.
Stąd w planowaniu na rok 2004 znaczny wzrost w stosunku do danych statystycznych.
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5.5.2.1.9

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

5.5.2.1.9.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Podkarpackim OW NFZ

Tabela 396 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Podkarpackim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

52

46

0

46

Tabela 397 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Podkarpackim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 398 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

46

Tabela 399 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

bd

Tabela 400 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Podkarpackim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

Zmiana [%]

ostateczna

45 384 057

43 854 523

-3,37

Tabela 401 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Podkarpackim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

5.5.2.1.9.2

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

43 617 583

43 648 082

Uwagi Oddziału

Przy wyborze oferty w poradniach kierowano się:
•
•

ilością punktów, jaką oferta otrzymała przy ocenie w części niejawnej,
liczbą ludności w powiecie i liczbą Świadczeniodawców składających oferty i spełniających najwyższy
standard świadczeń medycznych.

Przy wyliczaniu ilości świadczeń uwzględniono:
•
harmonogram pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych,
•

spełnienie wymogów dotyczących określenia poziomu świadczeń medycznych w poszczególnych
zakresach świadczeń,
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•

określono ilość punktów rozliczeniowych w poszczególnych zakresach świadczeń dla poszczególnych
specjalistów realizujących świadczenia zdrowotne, uwzględniając czas jednorazowego świadczenia
określonego w materiałach szczegółowych,

•

ewentualne wykonanie w roku poprzednim.

Przy wyborze ofert w lecznictwie stacjonarnym kierowano się:
•
•
-

poziomem świadczeń dla każdego rodzaju świadczeń zaproponowanych w ofercie – ustalonym na
podstawie złożonej oferty i materiałów szczegółowych,
w kontraktowanej ilości osobodni i ogólnej kwocie finansowej uwzględniono:
ilość łóżek w oddziałach – wpis do rejestru wojewody,
ewentualne wykonanie umowy w roku poprzednim,
ustalony poziom świadczeń.

W 2004 roku zawarto 46 umów w rodzaju leczenie psychiatryczne i uzależnień. Koszty zawartych umów w 2004
roku wyniosły 43 854 523,00 zł, natomiast koszty zrealizowanych umów wynosiły 43 617 582,65 zł.
Całościowo ujęta współpraca Świadczeniodawców i Oddziału nie budzi większych zastrzeżeń co do częstości
i nasilenia występowania ewentualnych problemów. Najczęściej wstępujące problemy zawierają się w poniższej
liście:
Nieuwzględnianie zastępstw
•

Świadczeniodawcy nader często określali zastępstwa, nie biorąc pod uwagę faktu ewentualnego
podwójnego zatrudnienia lekarzy/psychologów w kilku poradniach/oddziałach.

•

Po przedstawieniu tego faktu, przysyłane korekty zastępstw nie odbiegały już od przyjętych norm.

Odmowa przesunięć między poszczególnymi zakresami/rodzajami świadczeń
•

W większości przypadków, przesunięcia takie spowodowałyby ograniczenie dostępności do świadczeń,
biorąc pod uwagę dane ze sprawozdawczości kolejek.

Drobne nieprawidłowości w przypadku czasowej przerwy w świadczeniu usług
•

Na ogół wiązała się ona ze zbyt późnym poinformowaniem Oddziału NFZ, który nie posiadał
wystarczającej ilości czasu na ustosunkowanie się do wniosku o zgodę na przerwę i zastępstwo.

234

Raport NFZ za 2004 r.

5.5.2.1.10 Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
5.5.2.1.10.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Podlaskim OW NFZ
Tabela 402 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Podlaskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 403 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Podlaskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 404 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

36

Tabela 405 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

0

Tabela 406 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Podlaskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

38 049 991

Zmiana [%]

ostateczna
38 518 306

1,23

Tabela 407 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Podlaskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

38 020 950

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
37 078 688

5.5.2.1.10.2 Uwagi Oddziału
Kontrakty na świadczenia psychiatryczne i leczenia uzależnień zostały zawarte na podstawie faktycznego
wykonania oraz planu zabezpieczenia opieki psychiatrycznej, który zakładał, iż w każdym powiecie powinna
funkcjonować co najmniej jedna poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień. Zakontraktowano
w każdym powiecie poradnię zdrowia psychicznego, w dziewięciu powiatach świadczenia z zakresu leczenia
uzależnień. W każdym powiecie ziemskim czynna jest poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,
ponadto funkcjonowały cztery zespoły opieki środowiskowej oraz cztery dzienne oddziały psychiatryczne.
W zakresie lecznictwa stacjonarnego liczba zakontraktowanych świadczeń wynikała z rzeczywistego
zapotrzebowania. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują dwa specjalistyczne szpitale, cztery oddziały
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psychiatryczne w szpitalach ogólnych oraz jeden wojewódzki ośrodek leczenia uzależnień. Należy zaznaczyć,
że Podlaska Regionalna Kasa Chorych zakupiła świadczenia zdrowotne w dwóch ośrodkach leczenia uzależnień
typu MONAR oraz usługi zdrowotne w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Choroszczy.
Obszary problemowe
•
•

W materiałach szczegółowych w trybie ambulatoryjnym – w poradni dla osób z autyzmem nie określono
kwalifikacji osób udzielających świadczeń.
Zespół leczenia środowiskowego (domowego) – świadczenie to było rozliczane ryczałtem, bez względu
na ilość wykonanych świadczeń.

•

Problem z uzyskaniem wizyty domowej, nie były realizowane przez lekarzy poradni zdrowia
psychicznego.

•

Długie kolejki – ponad dwumiesięczne do poradni leczenia nerwic.

Poprzez zwiększenie ilości zakontraktowanych świadczeń w stosunku do roku 2003 zwiększono dostępność
do świadczeń stacjonarnych i ambulatoryjnych. Pozwoliło to jednocześnie odciążyć duże ośrodki i znacznie
skrócić czas oczekiwania ubezpieczonych na miejsce w szpitalu lub w kolejce do lekarza specjalisty.
W odniesieniu do opieki szpitalnej należy pamiętać, że istnieje przelicznik docelowej liczby łóżek
psychiatrycznych (4–5 na 10 000 ludności). Nie dotyczy on jednak łóżek lecznictwa odwykowego, które wliczane
są do łóżek opieki długoterminowej razem z innymi typami opieki (dla przewlekle chorych, rehabilitacji itp.).
Łączna docelowa liczba łóżek psychiatrycznych w województwie podlaskim została określona na poziomie około
855 (ogólnopsychiatrycznych, sprofilowanych i specjalistycznych psychiatrycznych bez łóżek terapii uzależnień).
Liczba łóżek psychiatrycznych w 2004 roku wynosiła 1103. Należy zaznaczyć, iż liczba łóżek psychiatrycznych
w województwie podlaskim przekracza założenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego o 228.
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5.5.2.1.11 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.5.2.1.11.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Pomorskim OW NFZ
Tabela 408 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

92

77

10

71

Tabela 409 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 410 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

72

Tabela 411 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

0

Tabela 412 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

Zmiana [%]

ostateczna

53 044 499

54 226 321

2,23

Tabela 413 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Pomorskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

54 025 000

56 045 852

5.5.2.1.11.2 Uwagi Oddziału
Pomorski OW NFZ dokłada wszelkich starań, aby rokrocznie zaplanować oraz zakontraktować liczbę świadczeń
zdrowotnych adekwatną do rzeczywistego poziomu zapotrzebowania na poszczególne świadczenia medyczne
na terenie województwa pomorskiego w oparciu o analizy wykonania świadczeń z ubiegłych lat. Na terenie
województwa pomorskiego obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
w zakresie leczenia psychiatrycznego i uzależnień, spowodowane między innymi takimi czynnikami jak: brak
skierowań do psychiatry, stres czy moda wśród społeczeństwa.
Główne problemy występujące na linii świadczeniodawca – NFZ
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•
•

nacisk ze strony świadczeniodawców w kierunku zwiększenia ilości kontraktowanych świadczeń,
nacisk ze strony świadczeniodawców w kierunku zwiększenia ceny za punkt,

•

dążenie przez świadczeniodawców do uzyskania zapłaty za świadczenia medyczne udzielone ponad
limit zakontraktowany w umowach,
nieprawidłowe rozliczanie przez niektórych świadczeniodawców świadczeń medycznych,
m.in.: wielokrotność porad, wielogodzinne sesje grupowe, rozliczanie przepustek jako 100% płatności.

•

Główne problemy występujące na linii świadczeniodawca – pacjent
•

kolejki oczekujących,

•

brak przyjęcia pacjenta w dniu zgłoszenia do poradni.
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5.5.2.1.12 Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.5.2.1.12.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Śląskim OW NFZ
Tabela 414 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Śląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

212

205

7

178

Tabela 415 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Śląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 416 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

174

Tabela 417 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

bd

Tabela 418 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Śląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

116 228 244

Zmiana [%]

ostateczna
127 048 508

9,31

Tabela 419 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Śląskim OW
NFZ
na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

124 614 614

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
124 327 111

5.5.2.1.12.2 Uwagi Oddziału
W roku 2003 produkty kontraktowe dotyczące wyodrębnionego w 2004 rodzaju świadczeń leczenie
psychiatryczne i uzależnień stanowiły składowe lecznictwa stacjonarnego, specjalistycznej ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej oraz opieki zakładów opiekuńczo–leczniczych i pielęgnacyjno–opiekuńczych. W związku z
powyższym świadczeniodawcy realizujący świadczenia zdrowotne w 2003 r. w ramach kilku rodzajów świadczeń,
w których mieściły się produkty kontraktowe o profilu psychiatrycznym i uzależnień, posiadali dwie lub trzy
umowy, które w 2004 roku zmieniły się w jedną umowę.

239

Raport NFZ za 2004 r.

Zaproponowany w roku 2004 poziom finansowania świadczeń nie pozwolił na prawidłowe sfinansowanie
świadczeń w odniesieniu do przedstawionych wymagań w poszczególnych produktach kontraktowych. Sytuacja
ta spowodowała odpływ specjalistów do innych krajów Europy.
Problemy pojawiające się na linii świadczeniodawca – NFZ wynikały w podstawowym stopniu z braku pełnych
i zrozumiałych informacji dotyczących przedstawionych przez zamawiającego warunków dotyczących realizacji
świadczeń (dotyczy roku 2004).
Na podstawie przesłanej korespondencji identyfikowane są problemy dotyczące skarg pacjentów na:
•
•
•

brak prowadzenia pełnego procesu diagnostyczno–terapeutycznego w poradniach (nie wykonywanie
przez poradnie testów psychologicznych),
realizacja psychoterapii na zasadach komercyjnych (jako świadczenie nierealizowane w ramach umowy
z NFZ),
brak miejsc na oddziałach szpitalnych.
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5.5.2.1.13 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
5.5.2.1.13.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Świętokrzyskim OW NFZ
Tabela 420 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Świętokrzyskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

40

40

0

35

Tabela 421 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Świętokrzyskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 422 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

36

Tabela 423 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

0

Tabela 424 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Świętokrzyskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

60 498 512

Zmiana [%]

ostateczna
36 258 807

-40,07

Tabela 425 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Świętokrzyskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

36 131 620

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
36 131 666

5.5.2.1.13.2 Uwagi Oddziału
W leczeniu psychiatrycznym i uzależnień w roku 2003 Świętokrzyska Regionalna Kasa Chorych, finansowała
świadczenia poza terenem województwa świętokrzyskiego, szczególnie leczenie psychiatryczne na poziomie
klinicznym, leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz leczenie młodzieży, ponieważ na terenie
województwa brak było takich możliwości. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu leczenia psychiatrycznego
i uzależnień obejmują udzielane przez lekarza specjalistę, lub lekarza w trakcie specjalizacji, porady w
poradniach zdrowia psychicznego, psychologicznych oraz w poradniach i przychodniach terapii uzależnienia
i współuzależnienia.
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W 2004 roku liczba umów była mniejsza, ponieważ świadczenia kontraktowano tylko na terenie województwa
świętokrzyskiego.
Największym problemem w relacji świadczeniodawca – Fundusz był:
•
brak oddziału młodzieżowego, a pilne przypadki często musiały być hospitalizowane na oddziałach
dla dorosłych,
•

brak specjalistycznych oddziałów leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych, a leczeniem tym
zajmowały się oddziały psychiatryczne.
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5.5.2.1.14 Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
5.5.2.1.14.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Warmińsko–Mazurskim OW
NFZ
Tabela 426 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

17

15

6

15

Tabela 427– Liczba odwołań w rodzaju PSY w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 428 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

67

Tabela 429– Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

4

Tabela 430 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

42 482 681

Zmiana [%]

ostateczna
42 255 784

-0,53

Tabela 431 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

42 144 754

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
42 289 222

5.5.2.1.14.2 Uwagi Oddziału
W rodzaju lecznictwo psychiatryczne i leczenie uzależnień w 2004 roku Oddział zawarł umowy na łączną kwotę
42 255 784,36 zł. Umowy zostały zrealizowane w 99,74% na łączną kwotę 42 144 753,57 zł.
Opieka psychiatryczna w województwie warmińsko–mazurskim znajdowała się i dalej znajduje się w fazie
rozwoju, który określić można jako etap pośredni pomiędzy, zarzuconym już w czołówce wysokorozwiniętych
krajów, modelem opartym o izolację pacjenta w dużych ośrodkach stacjonarnych z właściwymi dla nich metodami
leczenia a nowoczesnym modelem propagowanym przez WHO i opartym przede wszystkim na koncepcji opieki
środowiskowej.
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Nowocześnie zorganizowana opieka psychiatryczna winna być elementem regionalnego systemu ochrony
zdrowia psychicznego, którego podmiotem jest społeczność/populacja regionalna. Należy zatem stworzyć
warunki do monitorowania, analizowania i raportowania nie tylko stanu zdrowia psychicznego tej populacji oraz
dostępności do adekwatnych świadczeń zdrowotnych, ale także procesów społecznych i gospodarczych, które
mogą wpływać na stan zdrowia i dostępność.
Nowe kontrakty:
•

oddział leczenia zaburzeń nerwic – Elbląg,

•

poradnia psychologiczna – Elbląg,

•
•

zakład opiekuńczo–leczniczy o profilu psychiatrycznym – Braniewo,
poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu – Braniewo,

•

oddział rehabilitacji psychiatrycznej – Olsztyn.

Brak zabezpieczenia:
•

poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu – powiaty: nidzicki, nowomiejski.

Problemy występujące na linii świadczeniodawcy – NFZ spowodowane były zbyt ogólnikowym opisem kwestii
merytorycznych zawartych w materiałach informacyjnych:
•

•

•
•

rozbieżności między kodami zawartymi w materiałach postępowania konkursowego, a kodami
resortowymi ujętymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 27 marca 2000r. w sprawie systemu
resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich
nadawania, np. 2732 opieka domowa/rodzinna i 4702 oddział rehabilitacji psychiatrycznej – były to kody
wymienione w materiałach postępowania konkursowego, a brak ich w rozporządzeniu.
Brak wytycznych dotyczących kwalifikacji i ewentualnych dodatkowych umiejętności wymaganych
od psychoterapeuty oraz od specjalisty psychologa klinicznego, niezbędnych na III poziomie w bloku
poradni dla osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania.
W materiałach nie uwzględniono usługi o nazwie telefon zaufania.

•

Nie opracowano wzoru ankiet dla poradni autyzmu dzieci i ośrodka leczenia uzależnień bliżej
niescharakteryzowanego.
Zbyt trudne zapytania ofertowe, nie dające możliwości przedstawienia stanu faktycznego produktu
świadczeniodawcy w sposób jak najbardziej odpowiadający stanowi faktycznemu, np. kwalifikacji
personelu nie określać pojęciem „inny”.

•

Nie przypisano pakietów szczegółowych do usług rozliczeniowych wg poziomów.

•

W pakiecie szczegółowym brakowało możliwości weryfikacji usługi dla pacjentów zobowiązanych
sądownie do leczenia.
Nie było możliwości weryfikacji procesu diagnostycznego trzeciej porady diagnostycznej.

•

Pacjenci zgłaszali trudności w uzyskaniu leczenia odwykowego oraz nierespektowanie praw pacjenta
W celu zabezpieczenia kompleksowych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień
w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych dla mieszańców województwa warmińsko–mazurskiego, jako
cel nadrzędny przyjęto poprawę zdrowia psychicznego mieszkańców i redukcję szkodliwych skutków uzależnień
poprzez:
•

wdrożenie modelu środowiskowej, zintegrowanej opieki psychiatrycznej,

•
•

promowanie społecznej integracji poprzez edukację, dialog i partnerstwo,
realizację specjalistycznych programów opieki psychiatrycznej i promocji zdrowia psychicznego,

•
tworzenie sieci funkcjonalnych pomiędzy sektorami ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rynku pracy.
Poziom zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa województwa warmińsko–mazurskiego w zakresie
lecznictwa psychiatrycznego (w tym odwykowego) był dobry (np. stacjonarne lecznictwo psychiatryczne dla
dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, psychiatryczne lecznictwo ambulatoryjne dla dorosłych) i dorównywał
przeciętnej krajowej lub ją przewyższał.
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5.5.2.1.15 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.5.2.1.15.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Wielkopolskim OW NFZ
Tabela 432 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Wielkopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

130

106

1

103

Tabela 433 – Liczba odwołań w rodzaju PSY Wielkopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 434 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

105

Tabela 435 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

1*

* Porozumienie pomiędzy dwoma świadczeniodawcami – cesja umowy z jednego świadczeniodawcy na drugiego
z zachowaniem pierwotnego miejsca udzielania świadczeń i personelu wykonującego tam świadczenia. Porozumienie weszło
w życie 1 lipca 2004 r.
Tabela 436 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Wielkopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

82 289 019

Zmiana [%]

ostateczna
85 561 416

3,98

Tabela 437 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Wielkopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

84 343 661

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
84 459 802

5.5.2.1.15.2 Uwagi Oddziału
Nieustannie podkreślany problem zbyt niskiej liczby środków finansowych, przeznaczanych na realizację
świadczeń w wyżej wymienionych zakresach, pomimo wzrostu nakładów finansowych o 16,72% pomiędzy rokiem
2003 a 2004.
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Do Wydziału Spraw Świadczeniobiorców WOW NFZ nie zgłoszono problemów występujących na linii
świadczeniodawca – pacjent z zakresu leczenia psychiatrycznego i uzależnień.
Wzrost nakładów finansowych oceniany był jako zbyt niski.
Stały trend wzrostu liczby świadczeniodawców, zwłaszcza w grupie NZOZ.
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5.5.2.1.16 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.5.2.1.16.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PSY w Zachodniopomorskim OW NFZ
Tabela 438 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Zachodniopomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PSY

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 439 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Zachodniopomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PSY

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 440 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PSY

71

Tabela 441 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PSY

bd

Tabela 442 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Zachodniopomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PSY

34 931 917

Zmiana [%]

ostateczna
35 239 451

0,88

Tabela 443 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PSY

38 348 884

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
35 798 941

5.5.2.1.16.2 Uwagi Oddziału
Realizacja kontraktów w zakresie lecznictwa psychiatrycznego i uzależnień stanowiła dla świadczeniodawców
pewien problem ze względu na znacznie bardziej skomplikowany system kontraktacji. Nie wpłynęło to jednak
na dostępność do świadczeń.
Kontraktowano świadczenia w poradniach psychiatrycznych i leczenia uzależnień od alkoholu i środków
psychoaktywnych oraz w poradniach psychologicznych. Zakontraktowano jedną poradnię seksuologiczną.
Kontraktowano także świadczenia w oddziałach stacjonarnych psychiatrycznych dla dorosłych oraz dla dzieci
i młodzieży, oddziałach leczenia uzależnień, detoksykacyjnych oraz dziennych. Zakontraktowano świadczenia
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w zespole leczenia środowiskowego, ale z uwagi na problemy w rozliczaniu tych świadczeń, włączono je
do poradni psychiatrycznych.
Zaplanowano finansowanie programu metadonowego dla ok. 70 pacjentów, w ramach kosztów porad w poradni
leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych, u jednego świadczeniodawcy.
Kontraktowano również świadczenia w ośrodkach terapii uzależnień od środków psychoaktywnych (typu
MONAR).
Powstały nowe podmioty świadczące usługi z zakresu psychiatrii ambulatoryjnej dla dzieci i młodzieży, z którymi
zawarto w 2004 r. umowy w drodze postępowania konkursowego. Zabezpieczyło to świadczenia z tej grupy
na terenie, gdzie wcześniej odnotowano brak właściwego zabezpieczenia świadczeń w przedmiotowym zakresie.
Zakontraktowano również świadczenia w opiece długoterminowej psychiatrycznej.
W trakcie roku rosło zdecydowanie wykonanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień od alkoholu.
Zachodniopomorski OW NFZ nie był w stanie pokryć wszystkich kosztów związanych z realizacją świadczeń
w przedmiotowym rodzaju.
Zwiększenie kwot na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień pozwoliło na zwiększenie cen w oddziałach
stacjonarnych i dziennych oraz w ośrodkach typu MONAR. Jednakże w wielu przypadkach ceny osobodnia nadal
pozostały niskie.
W 2004 roku problemami występującymi na linii świadczeniodawca – pacjent były:
•

zbyt wygórowane oczekiwania pacjenta w stosunku do świadczeniodawcy,

•

zapisywanie się pacjentów na usługę medyczną z danego zakresu w kilku jednostkach, co sztucznie
zawyżało czas oczekiwania,

•

ograniczanie dostępności do świadczeń,

•

nierzetelne informowanie pacjenta.

Zmiana sposobu kontraktowania pozwoliła na rozszerzenie możliwości sprawozdawania realizowanych
świadczeń – porady terapeutyczne indywidualne i grupowe, które w roku 2003 nie były w żaden sposób
wykazywane, ewentualnie jako porady proste. Zwiększyła się zdecydowanie dostępność do świadczeń z uwagi
na zakontraktowanie w każdym zakresie większej ilości świadczeń niż w roku 2003.
Trudności w ustalaniu poziomów poszczególnych poradni, oddziałów, ośrodków wynikające z nieprawidłowych
danych przekazywanych przez świadczeniodawców oraz ustalonych kryteriów, które często są mało
zróżnicowane między poszczególnymi poziomami, np. ilością godzin świadczeń danego typu udzielanych
pacjentowi w ciągu tygodnia, co trudno jest zweryfikować z pozycji kontraktującego.
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5.6 Rehabilitacja Lecznicza – REH
5.6.1
5.6.1.1

Informacje ogólne
Charakterystyka rodzaju

Świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2004 r., zostały
zawarte w dwóch katalogach:
1.
2.

katalogu świadczeń rehabilitacji leczniczej,
katalogu zabiegów rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnych.

Rodzaje przedmiotu kontraktowania w zakresie rehabilitacji leczniczej to:
•
porada lekarska rehabilitacyjna kontrolna I typu,
•

porada lekarska rehabilitacyjna specjalistyczna (kompleksowa) II typu,

•
•

porada lekarska rehabilitacyjna kontrolna, w warunkach domowych,
porada lekarska rehabilitacyjna specjalistyczna (kompleksowa) w warunkach domowych,

•

ambulatoryjne zabiegi fizjoterapeutyczne (punkt),

•

rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału dziennego (osobodzień),

•
•

rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału stacjonarnego (osobodzień),
rehabilitacja w warunkach domowych (porada w warunkach domowych, punkt),

•

rehabilitacja neurologiczna wczesna (osobodzień),

•
•

rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń centralnego układu nerwowego (osobodzień),
rehabilitacja kardiologiczna wczesna (osobodzień),

•

rehabilitacja kardiologiczna w warunkach ambulatoryjnych (osobodzień),

•

rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach oddziału stacjonarnego (osobodzień),

•

rehabilitacja specjalistyczna niesklasyfikowana odrębnie (osobodzień).

Wszystkim wymienionym powyżej świadczeniom została przyporządkowana określona ilość punktów. Wartość
punktu została ustalona przez Centralę NFZ.
Przedmiotem świadczeń kontraktowanych przez NFZ w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej były:
•
Porada lekarska rehabilitacyjna kontrolna (I typu) – to porada, w cenie której mieści się badanie
lekarskie bez dodatkowej diagnostyki, ocena wyników badań dodatkowych z którymi przybył pacjent,
wypisanie recept, wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne, wydanie zaleceń terapeutycznych.
•

Porada lekarska rehabilitacyjna specjalistyczna (II typu) – to pierwszorazowa porada lekarska w cyklu
leczenia udzielona przez uprawnionego lekarza, lub porada, która poza zawartością określoną
w poradzie rehabilitacyjnej kontrolnej wymaga zlecenia przez lekarza dodatkowej diagnostyki
z wyłączeniem: badań odrębnie finansowanych przez NFZ, procedur wysokospecjalistycznych
finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia, świadczeń ponadstandardowych wymienionych
w rozporządzeniu ministra zdrowia, orzekania o stanie zdrowia w przypadkach określonych w ustawie.

W skład katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych weszły świadczenia z zakresu:
kinezyterapii, fizykoterapii oraz masażu leczniczego.
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5.6.1.2

Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH (NFZ ogółem)

Tabela 444 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH (NFZ ogółem)

REH

Oddział

Zawarte umowy
Dolnośląski

117

Kujawsko–Pomorski

116

Lubelski

96

Lubuski

66

Łódzki

218

Małopolski

171

Mazowiecki

208

Opolski

62

Podkarpacki

168

Podlaski

41

Pomorski

104

Śląski

251

Świętokrzyski

100

Warmińsko–Mazurski

98

Wielkopolski

158

Zachodniopomorski

94
0

50

Dolnośląski

117

Kujawsko-Pomorski

116

Lubelski

96

Lubuski

66

Łódzki

218

Małopolski

171

Mazowiecki

208

Opolski
Podkarpacki

Pomorski

104

Śląski

251

Świętokrzyski

100

Zachodniopomorski

200

250

300

168
41

Wielkopolski

150

62

Podlaski

Warmińsko-Mazurski

100

98
158
94

Wykres 34 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju REH w oddziałach wojewódzkich NFZ
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Tabela 445 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH

Oddział

Wartość zawartych umów w rodzaju REH [zł]
pierwotna

Zmiana [%]

ostateczna

Dolnośląski

61 350 376

65 454 997

6,69

Kujawsko–Pomorski

40 525 206

40 248 855

-0,68

Lubelski

23 024 600

24 713 125

7,33

Lubuski

22 392 613

23 457 340

4,75

Łódzki

50 358 456

48 304 642

-4,08

Małopolski

62 623 888

68 250 732

8,99

Mazowiecki

127 661 444

166 753 149

30,62

Opolski

29 490 290

29 895 383

1,37

Podkarpacki

36 801 590

39 603 976

7,61

Podlaski

16 445 735

16 151 480

-1,79

Pomorski

37 053 512

38 939 219

5,09

Śląski

88 042 828

107 233 120

21,80

Świętokrzyski

32 728 082

28 465 357

-13,02

Warmińsko–Mazurski

27 662 902

31 275 424

13,06

Wielkopolski

59 700 295

61 202 727

2,52

32 232 902

32 372 633

0,43

748 094 719

822 322 159

9,92

Zachodniopomorski
NFZ łącznie

Tabela 446 – Realizacja umów w rodzaju REH na dzień 31.12.2004 r.

REH
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Koszty zrealizowanych umów
[zł]

Realizacja
umowy [%]

Dolnośląski

65 454 997

65 480 390

100,04

Kujawsko–Pomorski

40 248 855

39 543 444

98,25

Lubelski

24 713 125

24 605 180

99,56

Lubuski

23 457 340

22 343 391

95,25

Łódzki

48 304 642

47 637 827

98,62

Małopolski

68 250 732

67 918 413

99,51

Mazowiecki

166 753 149

165 974 130

99,53

Opolski

29 895 383

29 967 540

100,24

Podkarpacki

39 603 976

39 195 463

98,97

Podlaski

16 151 480

16 039 210

99,30

Pomorski

38 939 219

38 685 140

99,35

107 233 120

105 196 952

98,10

Śląski
Świętokrzyski

28 465 357

27 922 670

98,09

Warmińsko–Mazurski

31 275 424

31 125 694

99,52

Wielkopolski

61 202 727

59 546 707

97,29

32 372 633

33 358 325

103,04

822 322 159

814 540 476

99,05

Zachodniopomorski
NFZ łącznie
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Tabela 447 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju REH na dzień 31.12.2004 r.

REH
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

65 454 997

65 452 397

0,00

Kujawsko–Pomorski

40 248 855

44 116 992

9,61

Lubelski

24 713 125

25 021 552

1,25

Lubuski

23 457 340

23 028 862

-1,83

Łódzki

48 304 642

47 638 109

-1,38

Małopolski

68 250 732

69 711 580

2,14

Mazowiecki

166 753 149

175 003 303

4,95

Opolski

29 895 383

29 967 538

0,24

Podkarpacki

39 603 976

39 302 063

-0,76

Podlaski

16 151 480

16 026 775

-0,77

Pomorski

38 939 219

39 577 467

1,64

Śląski

107 233 120

104 859 326

-2,21

Świętokrzyski

28 465 357

28 386 473

-0,28

Warmińsko–Mazurski

31 275 424

31 387 820

0,36

Wielkopolski

61 202 727

60 863 929

-0,55

Zachodniopomorski

32 372 633

33 360 220

3,05

822 322 159

833 704 406

1,38

NFZ łącznie

Tabela 448 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju REH na dzień 31.12.2004 r.

REH
Oddział

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

65 480 390

65 452 397

-0,04

Kujawsko–Pomorski

39 543 444

44 116 992

11,57

Lubelski

24 605 180

25 021 552

1,69

Lubuski

22 343 391

23 028 862

3,07

Łódzki

47 637 827

47 638 109

0,00

Małopolski

67 918 413

69 711 580

2,64

Mazowiecki

165 974 130

175 003 303

5,44

Opolski

29 967 540

29 967 538

0,00

Podkarpacki

39 195 463

39 302 063

0,27

Podlaski

16 039 210

16 026 775

-0,08

Pomorski

38 685 140

39 577 467

2,31

105 196 952

104 859 326

-0,32

Świętokrzyski

27 922 670

28 386 473

1,66

Warmińsko–Mazurski

31 125 694

31 387 820

0,84

Wielkopolski

59 546 707

60 863 929

2,21

Zachodniopomorski

33 358 325

33 360 220

0,01

814 540 476

833 704 406

2,35

Śląski

NFZ łącznie
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0 zł

50 000 000 zł

100 000 000 zł

150 000 000 zł

200 000 000 zł

61 350 376

Dolnośląski

65 454 997
65 480 390
40 525 206

Kujaw sko-Pomorski

40 248 855
39 543 444
23 024 600

Lubelski

24 713 125
24 605 180
22 392 613

Lubuski

23 457 340
22 343 391
50 358 456

Łódzki

48 304 642
47 637 827
62 623 888

Małopolski

68 250 732
67 918 413
127 661 444

Mazow iecki

166 753 149
165 974 130
29 490 290

Opolski

29 895 383
29 967 540
36 801 590

Podkarpacki

39 603 976
39 195 463
16 445 735

Podlaski

16 151 480
16 039 210
37 053 512

Pomorski

38 939 219
38 685 140
88 042 828

Śląski

107 233 120
105 196 952
32 728 082

Św iętokrzyski

28 465 357
27 922 670
27 662 902

Warmińsko-Mazurski

31 275 424
31 125 694
59 700 295

Wielkopolski

61 202 727
59 546 707
32 232 902

Zachodniopomorski

32 372 633
33 358 325

w artość pierw otna umów

w artość ostateczna umów

koszty zrealizow anych umów

Wykres 35 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w 2004 r.
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Tabela 449, wykres 36 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju REH przypadająca na jednego mieszkańca na terenie
działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

REH
Oddział

Koszty zrealizowanych umów
na 1 mieszkańca [zł]

Kraj

21,33

Dolnośląski

22,59

Kujawsko–Pomorski

19,12

Lubelski

11,23

Lubuski

22,15

Łódzki

18,34

Małopolski

20,88

Mazowiecki

32,32

Opolski

28,39

Podkarpacki

18,69

Podlaski

13,31

Pomorski

17,67

Śląski

22,31

Świętokrzyski

21,62

Warmińsko–Mazurski

21,78

Wielkopolski

17,72

Zachodniopomorski

19,67
0 zł

Kraj

21,33

Dolnośląski

22,59

Kujawsko-Pomorski

19,12

Lubelski

11,23

Lubuski

22,15

Łódzki

18,34

Małopolski

20,88

Mazowiecki

32,32

Opolski

28,39

Podkarpacki

18,69

Podlaski

13,31

Pomorski

17,67

Śląski

22,31

Świętokrzyski

21,62

Warmińsko-Mazurski

21,78

Wielkopolski

17,72

Zachodniopomorski

19,67

5 zł

10 zł

15 zł

20 zł

25 zł

30 zł

35 zł
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Tabela 450, wykres 37 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH przypadająca na jednego mieszkańca
na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

REH
Wartość zrealizowanych
świadczeń na 1 mieszkańca
[zł]

Oddział

Kraj

21,83

Dolnośląski

22,58

Kujawsko–Pomorski

21,33

Lubelski

11,42

Lubuski

22,83

Łódzki

18,34

Małopolski

21,43

Mazowiecki

34,08

Opolski

28,39

Podkarpacki

18,74

Podlaski

13,30

Pomorski

18,08

Śląski

22,24

Świętokrzyski

21,98

Warmińsko–Mazurski

21,97

Wielkopolski

18,11

Zachodniopomorski

19,67
0 zł

Kraj

21,83

Dolnośląski

22,58

Kujawsko-Pomorski

21,33

Lubelski

11,42

Lubuski

22,83

Łódzki

18,34

Małopolski

21,43

Mazowiecki

34,08

Opolski

28,39

Podkarpacki

18,74

Podlaski

13,30

Pomorski

18,08

Śląski

22,24

Świętokrzyski

21,98

Warmińsko-Mazurski

21,97

Wielkopolski

18,11

Zachodniopomorski

19,67

5 zł

10 zł

15 zł

20 zł

25 zł

30 zł

35 zł

40 zł
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104,00%
103,04%

102,00%

100,24%

100,04%

100,00%
99,56%

99,51% 99,53%

99,05%

98,00%

99,52%

99,30% 99,35%
98,97%

98,62%
98,25%
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94,00%

Wykres 38 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH na dzień 31.12.2004 r.
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5.6.2

Informacje szczegółowe

5.6.2.1

Omówienie wyników kontraktowania świadczeń w rodzaju REH w oddziałach
wojewódzkich NFZ

5.6.2.1.1

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

5.6.2.1.1.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Dolnośląskim OW NFZ

Tabela 451 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Dolnośląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

204

157

1

34

Tabela 452 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Dolnośląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

28

28

0

Tabela 453 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

117

Tabela 454 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

1

Tabela 455 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Dolnośląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
REH

Zmiana [%]

ostateczna

61 350 376

65 454 997

6,69

Tabela 456 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Dolnośląskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

REH

5.6.2.1.1.2

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

65 480 390

65 452 397

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.

5.6.2.1.2

Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
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5.6.2.1.2.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Kujawsko–Pomorskim OW
NFZ

Tabela 457 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

152

111

42

110

Tabela 458 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj

REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

13

12
(1 – nie zostało
rozpatrzone–
złożone po
terminie)

0

Tabela 459 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

116

Tabela 460 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

bd

Tabela 461 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
REH

40 525 206

Zmiana [%]

ostateczna
40 248 855

-0,68

Tabela 462 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

REH

5.6.2.1.2.2
•

•

39 543 444

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
44 116 992

Uwagi Oddziału

Duże problemy były z rozliczaniem świadczeń, ponieważ katalog świadczeń, szczególnie
w kinezyterapii, pozwalał na indywidualną interpretację zapisów. Ujmowaliśmy to często w uwagach
kierowanych do Centrali.
Obserwujemy stale rosnące ilości skierowań na zbiegi rehabilitacyjne. Nasuwa się konieczność
uregulowania możliwości skierowań szczególnie u pacjentów przewlekle chorych.
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•

W związku z wprowadzeniem zapisów Porozumienia Zielonogórskiego i możliwością kierowania
na wszystkie zabiegi przez lekarza POZ pacjenci dysponują wieloma skierowaniami od różnych lekarzy.
Skierowania te niejednokrotnie wykluczają się.

•

Wartość kontraktów w rodzaju rehabilitacja lecznicza w 2004 roku wzrosła o 20,19% w odniesieniu
do 2003 roku.
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5.6.2.1.3

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

5.6.2.1.3.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Lubelskim OW NFZ

Tabela 463 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Lubelskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

108

87

12

83

Tabela 464 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Lubelskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 465 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

96

Tabela 466 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

1

Tabela 467 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Lubelskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
REH

23 024 600

Zmiana [%]

ostateczna
24 713 125

7,33

Tabela 468 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Lubelskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

REH

5.6.2.1.3.2

24 605 180

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
25 021 552

Uwagi Oddziału

Każdy świadczeniodawca realizujący w 2004 r. procedury w oddziale rehabilitacyjnym posiadał pozytywną opinię
konsultanta wojewódzkiego wydaną w oparciu o przedstawiony program rehabilitacji, posiadany sprzęt
i kwalifikacje personelu. Na terenie działania Lubelskiego OW NFZ ze świadczeń rehabilitacji leczniczej w 2004 r.
nie zakontraktowano jedynie rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach oddziału stacjonarnego ze względu
na brak oferentów.
W 2004 r. koszty zawartych umów, w rodzaju rehabilitacja lecznicza, wyniosły 24 712,32 tys. zł, natomiast koszty
zrealizowanych umów w tym zakresie (zapłacone rachunki) wyniosły 24 605,18 tys. zł, co stanowiło 99,57%
wartości zawartych umów.
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Dynamika wzrostu kosztów, w rodzaju rehabilitacja lecznicza, pomiędzy rokiem 2003 a 2004 wyniosła 17,37%.
Rehabilitacja lecznicza w województwie lubelskim należała w roku 2003 i 2004 do świadczeń, których poziom
finansowania najbardziej odbiegał od średniej krajowej. Sytuacja ta wynikała z uwarunkowań historycznych.
Zakłady rehabilitacji nie były finansowane jako odrębne zakresy, a system finansowania opierał się
na finansowaniu usługi kompleksowej. Natomiast świadczenia z zakresu rehabilitacji w placówkach lecznictwa
zamkniętego rozliczane były w formie hospitalizacji lub osobodni. Zaistniała więc istotna dysproporcja między
możliwościami finansowymi a potrzebami określonymi pod kątem nowego sposobu finansowania. Dochodzenie
do stanu finansowania i dostępności w tym rodzaju świadczeń na poziomie średniej krajowej realizowane było
poprzez niwelowanie ograniczeń w dostępności do tego rodzaju świadczeń. Było to priorytetowym zadaniem jakie
stanęło przed Lubelskim OW NFZ w procesie kontraktowaniu świadczeń na rok 2004.
W związku z powyższym, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej w województwie lubelskim na 2004 r.
zostały zakontraktowane w odmienny niż dotychczas obowiązujący sposób. Rozszerzono przedmiot konkursu
ofert o nowe rodzaje świadczeń oraz wprowadzono nowy sposób finansowania świadczeń rehabilitacyjnych.
Wprowadzone zmiany powodują, że porównanie liczby i wartości umów z 2003 i 2004 r. nie jest właściwym
odzwierciedleniem sytuacji, jaka zaistniała w obszarze merytorycznym objętym tym zakresem kontraktowania.
Dokonana analiza stanu i potrzeb, określona w planie zakupu świadczeń, pozwoliła na alokację poszczególnych
produktów cząstkowych w obszary, w których stwierdzono ograniczenia w dostępności świadczeń zdrowotnych
w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
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5.6.2.1.4

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ

5.6.2.1.4.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Lubuskim OW NFZ

Tabela 469 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Lubuskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

67

65

0

64

Tabela 470 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Lubuskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 471 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

66

Tabela 472 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

1

Tabela 473 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Lubuskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
REH

Zmiana [%]

ostateczna

22 392 613

23 457 340

4,75

Tabela 474 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Lubuskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

REH

5.6.2.1.4.2

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

22 343 391

23 028 862

Uwagi Oddziału

Do najczęściej spotykanych problemów na linii Świadczeniodawca – NFZ należy zaliczyć:
•
•

zarzuty dotyczące dyktatu NFZ w stosunku do Świadczeniodawców przy kontraktowaniu świadczeń,
proponowanie przez NFZ zbyt niskiej ceny za świadczenia rehabilitacyjne (1 zł za punkt),

•

zbyt niska wycena punktowa niektórych zabiegów,

•

kontraktowanie przez
Świadczeniodawcę,

•

nie uwzględnianie przez NFZ, w przypadku braku stosownych środków, nadwykonań zrealizowanych
przez placówki,

NFZ

często

mniejszej

liczby

świadczeń

od

tej

proponowanej

przez
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•

zarzuty ze strony Świadczeniodawców przerzucania na nich odpowiedzialności za udzielanie świadczeń
poprzez konieczność prowadzenia i weryfikacji kolejek oczekujących, weryfikacji prawa do świadczenia
i występujących w związku z tym problemami z pacjentami,

•
•

zarzuty zmiany warunków realizacji umowy w trakcie jej trwania – dotyczy umów wieloletnich,
zarzuty zbytniej biurokratyzacji systemu i konieczności przekazywania zbyt dużej ilości danych.

Opinie Świadczeniodawców
•
•

Zbyt duże oczekiwanie pacjentów w stosunku do standardów udzielanych świadczeń.
Niechęć do akceptowania konieczności oczekiwania na zabiegi.

•

Brak akceptacji systemu kolejkowego.

•

Próby wymuszania wcześniejszego przyjmowania na zabiegi.

•

Agresja pacjentów w przypadku sugerowania możliwości komercyjnego korzystania z usług
rehabilitacyjnych (dotyczy świadczeń ambulatoryjnych).

Opinie Pacjentów
•

Częsty brak możliwości natychmiastowego skorzystania ze świadczeń, pomimo miejsc w placówkach
(wyczerpanie limitów).

•
•

Bardzo długie kolejki na niektóre zabiegi.
Niska jakość udzielanych świadczeń.

•

Skracanie czasu wykonywanych zabiegów.

•

Proponowanie odpłatnej formy leczenia w przypadku długiej kolejki oczekujących.

•

Niska jakość żywienia w systemie rehabilitacji stacjonarnej.

Z roku na rok ilość zakontraktowanych świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza ulega zwiększeniu.
Jednocześnie odnotowuje się coraz dłuższy okres oczekiwania na realizację skierowań. Wydaje się,
że w przypadku rehabilitacji ambulatoryjnej głównym powodem tego stanu rzeczy jest zbyt duża liczba lekarzy
uprawnionych do kierowania na zabiegi. W województwie lubuskim do 2003 roku lekarze rodzinni mieli
ograniczone prawo do kierowania na zabiegi. Należy zwrócić uwagę, że nie wiązało się to wówczas ze skargami
na ograniczenie dostępności do świadczeń, a wręcz mniej było uwag na temat braku możliwości uzyskania
świadczenia w tzw. przypadkach pilnych. Średnia cena punktu rehabilitacyjnego w rehabilitacji ambulatoryjnej
w roku 2003 wynosiła ok. 1,80 zł. Od pierwszego stycznia 2004 w związku z uchwałą Zarządu NFZ, do negocjacji
została określona maksymalna cena punktu 1,00 zł. W związku z założeniem, że wartości kontraktów na rok 2004
powinny pozostać na nie mniejszym poziomie niż w roku 2003, ilość punktów w rehabilitacji ambulatoryjnej uległa
praktycznie podwojeniu. W ocenie pracowników komórek organizacyjnych wojewódzkich oddziałów NFZ
zajmujących się rehabilitacją, pacjentów jak i samych świadczeniodawców sytuacja taka spowodowała znaczne
ograniczenie jakości udzielanych świadczeń.
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5.6.2.1.5

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

5.6.2.1.5.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Łódzkim OW NFZ

Tabela 475 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Łódzkim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

365

218

137

218

Tabela 476 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Łódzkim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 477 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

218

Tabela 478 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

1

Tabela 479 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Łódzkim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
REH

50 358 456

Zmiana [%]

ostateczna
48 304 642

-4,08

Tabela 480 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Łódzkim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

REH

5.6.2.1.5.2

47 637 827

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
47 638 109

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.6.2.1.6

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.6.2.1.6.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Małopolskim OW NFZ

Tabela 481 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Małopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

184

0

168

Tabela 482 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Małopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

2

1

1

Tabela 483 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

171

Tabela 484 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

1

Tabela 485 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Małopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
REH

Zmiana [%]

ostateczna

62 623 888

68 250 732

8,99

Tabela 486 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Małopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

REH

5.6.2.1.6.2

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

67 918 413

69 711 580

Uwagi Oddziału

Głównymi problemami na linii świadczeniodawca – Fundusz były:
•

•
•

zbyt małe nakłady finansowe w stosunku do potrzeb społecznych oraz możliwości świadczeniodawców
(występowanie znacznych nadwykonań – szczególnie w rehabilitacji ambulatoryjnej – a przypadku ich
braku – długiej kolejki pacjentów oczekujących na realizację zleconych świadczeń),
niska, zdaniem świadczeniodawców, wycena świadczeń rehabilitacyjnych,
wprowadzenie zmian zasad finansowania, a co za tym idzie sprawozdawczości w tym rodzaju
świadczeń.
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Zasadniczym problemem na linii świadczeniodawca – pacjent, odnotowywanym przez Wydział Świadczeń Opieki
Zdrowotnej, był długi czas oczekiwania na realizację skierowań (zarówno na rehabilitację ambulatoryjną, jak
i stacjonarną). Sytuacja ta miała bezpośredni związek z limitami miesięcznymi wynikającymi z zawartych
kontraktów, a co za tym idzie z wykorzystaniem możliwości świadczeniodawców w zakresie udzielania świadczeń
rehabilitacyjnych.
Obserwując realizację kontraktów w latach 2003–2004 należy zwrócić uwagę na stale rosnącą ilość
wykonywanych świadczeń rehabilitacyjnych (głównie ambulatoryjnych). Następuje także zwiększanie ilości
świadczeniodawców realizujących poszczególne zakresy rehabilitacji.
Wprowadzone zmiany kontraktowania na rok 2004 nie pozwalają w sposób prosty porównać dane z roku 2003
i 2004, jednakże głębsza analiza pozwala stwierdzić, że np. w roku 2003 zakontraktowane było 112 poradni
udzielających porad rehabilitacyjnych, natomiast w roku 2004 takich poradni było 126. Podobna sytuacja
występuje w zakresie zabiegów ambulatoryjnych, świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych w trybie oddziału
dziennego i stacjonarnego.
Charakterystyczna dla powyższego rodzaju świadczeń jest zmiana sposobu kontraktowania, jaka nastąpiła
na przełomie lat 2003 i 2004. W roku 2003 świadczenia rehabilitacyjne ambulatoryjne objęte były odrębną
umową, natomiast świadczenia na oddziałach stacjonarnych kontraktowane były w ramach umowy szpitalnej.
Nastąpiła również radykalna zmiana w produktach kontraktowanych w latach 2003–2004, a co za tym idzie
znaczne utrudnienie w porównywaniu danych z powyższych lat.
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5.6.2.1.7

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

5.6.2.1.7.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Mazowieckim OW NFZ

Tabela 487 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Mazowieckim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

284

238

86

234

Tabela 488 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Mazowieckim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 489 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

208

Tabela 490 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

0

Tabela 491 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Mazowieckim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
REH

127 661 444

Zmiana [%]

ostateczna
166 753 149

30,62

Tabela 492 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Mazowieckim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

REH

5.6.2.1.7.2

165 974 130

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
175 003 303

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.6.2.1.8

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.6.2.1.8.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Opolskim OW NFZ

Tabela 493 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Opolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

72

60

12

60

Tabela 494 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Opolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

2

2

0

Tabela 495 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

62

Tabela 496 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

3

Tabela 497 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Opolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
REH

29 490 290

Zmiana [%]

ostateczna
29 895 383

1,37

Tabela 498 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Opolskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

REH

5.6.2.1.8.2

29 967 540

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
29 967 538

Uwagi Oddziału

Opolski OW NFZ, w porozumieniu z konsultantami wojewódzkimi ds. rehabilitacji i fizjoterapii, wprowadza
sukcesywnie nowe zakresy realizacji świadczeń w rehabilitacji, których celem ma być zabezpieczenie potrzeb
zdrowotnych i zwiększenie skuteczności oraz optymalizacja kosztów w rehabilitacji leczniczej.
W planowaniu zakupu świadczeń rehabilitacyjnych na rok 2003 i 2004 uwzględniono wszelkie uwagi, jakie
wynikły z analizy danych z systemu RUM za lata minione oraz potrzebę zwiększenia ilości świadczeń lekarskich
(porady) i poprawę dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych. Stąd planowana dynamika ilości zabiegów
fizjoterapeutycznych, jakie trzeba zapewnić naszym ubezpieczonym (2 549 460 zabiegów planowanych w roku
2004 wobec 2 047 279 wykonanych w roku 2003). Dla wyrównania dostępu do porad lekarzy rehabilitacji
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medycznej zaplanowano zwiększenie ilości kontraktowanych porad z 21 422 w roku 2003 do 32 116 w roku 2004.
Środki niezbędne na ten cel, w stosunku do środków niezbędnych dla sfinansowania zabiegów rehabilitacyjnych,
stanowiły nadal tylko 5%.
Relatywnie dobry dostęp do świadczeń zdrowotnych tego rodzaju posiadali w roku 2004 mieszkańcy Opola przy
stosunkowo małym dostępie mieszkańców powiatu głubczyckiego, strzeleckiego, krapkowickiego, brzeskiego
i oleskiego. W powiatach głubczyckim i oleskim realizatorem świadczeń rehabilitacji leczniczej są pojedynczy
wykonawcy. Specyfika regionu i sieć Stacji Opieki Caritas powoduje, iż dostęp do placówek rehabilitacji
ambulatoryjnej jest w miarę wyrównany. Istotnym jest, aby w najbliższej przyszłości określić standardy
postępowania w rehabilitacji (nadzór specjalistyczny) i egzekwować przyjęte w NFZ standardy warunków
lokalowych, wyposażenia i zatrudnienia kadry specjalistycznej. Uzupełnieniem działalności rehabilitacji
ambulatoryjnej winno być w przyszłości rozwijanie dostępu do kompleksowych świadczeń dziennych udzielanych
pacjentom nie tylko ze wskazaniami do tzw. „wczesnej rehabilitacji”, lecz również pacjentom, dla których
warunkiem dobrego stanu zdrowia jest podtrzymywanie sprawności.
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5.6.2.1.9

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

5.6.2.1.9.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Podkarpackim OW NFZ

Tabela 499 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Podkarpackim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

176

170

6

170

Tabela 500 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Podkarpackim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

2

2

0

Tabela 501 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych
umów
2004 r.

REH

168

Tabela 502 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

bd

Tabela 503 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Podkarpackim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
REH

36 801 590

Zmiana [%]

ostateczna
39 603 976

7,61

Tabela 504 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Podkarpackim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

REH

5.6.2.1.9.2

39 195 463

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
39 302 063

Uwagi Oddziału

Negocjacje odbywały się bez przeszkód, każdy oferent został zaproszony do negocjacji i poinformowany o dniu
i godzinie oraz numerze pokoju, w którym miały się one odbywać. Negocjacje przeprowadzono zgodnie
z regulaminem komisji konkursowej. U większości oferentów stwierdzono braki formalne wymagające uzupełnień.
Oferenci przystępowali do negocjacji z dużą różnicą wartości i ilości proponowanego zakupu świadczeń
w stosunku do propozycji NFZ.
Wykonywanie kontraktów w latach 2003–2004 odbywało się bez większych nieprawidłowości.
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Najczęstszym problemem występującym na linii świadczeniodawca – pacjent były zmieniające się zasady
kierowania na zabiegi rehabilitacyjne i w związku z tym ograniczanie możliwości kierowania za zabiegi przez
lekarzy.
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5.6.2.1.10 Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
5.6.2.1.10.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Podlaskim OW NFZ
Tabela 505 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Podlaskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 506 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Podlaskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 507 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

41

Tabela 508 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

0

Tabela 509 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Wartość zawartych umów [zł]
pierwotna

REH

16 445 735

Zmiana [%]

ostateczna
16 151 480

-1,79

Tabela 510 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Podlaskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj
REH

Koszty zrealizowanych
umów [zł]
16 039 210

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
16 026 775
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5.6.2.1.10.2 Uwagi Oddziału
W latach 2003–2004 ubezpieczeni podnosili następujące problemy związane z realizacją świadczeń
rehabilitacyjnych:
•
długie okresy oczekiwania do poradni rehabilitacyjnych, jak również na zabiegi fizykoterapeutyczne,
•
•

zbyt mała ilość zabiegów fizykoterapeutycznych, zdaniem ubezpieczonych, zlecana przez specjalistów
rehabilitacji,
problem w uzyskaniu rehabilitacji domowej, w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia
ubezpieczonego.

273

Raport NFZ za 2004 r.

5.6.2.1.11 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.6.2.1.11.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Pomorskim OW NFZ
Tabela 511 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

140

111

30

108

Tabela 512 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

8

8

0

Tabela 513 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

104

Tabela 514 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

0

Tabela 515 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
REH

37 053 512

Zmiana [%]

ostateczna
38 939 219

5,09

Tabela 516 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Pomorskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

REH

38 685 140

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
39 577 467

5.6.2.1.11.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.6.2.1.12 Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.6.2.1.12.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Śląskim OW NFZ
Tabela 517 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Śląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

341

317

24

260

Tabela 518 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Śląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 519 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

251

Tabela 520 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

bd

Tabela 521 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Wartość zawartych umów [zł]
pierwotna

REH

88 042 828

Zmiana [%]

ostateczna
107 233 120

21,80

Tabela 522 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Śląskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj
REH

Koszty zrealizowanych
umów [zł]
105 196 952

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
104 859 326
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5.6.2.1.12.2 Uwagi Oddziału
W związku z wprowadzeniem sprawozdawczości elektronicznej na początku roku 2004 pojawiały się problemy
dotyczące pakietu sprawozdawczego NFZ dotyczącego sprawozdawania wykonywanych świadczeń opieki
zdrowotnej.
W porównaniu z rokiem 2003 nastąpił:
•

wzrost ilości zakontraktowanych umów (wzrost liczby
fizjoterapeutycznych oraz oddziałów rehabilitacji stacjonarnej),

•

wzrost ilości łóżek szpitalnych na oddziałach rehabilitacyjnych,

•

w ciągu 2004 roku nastąpił wzrost ceny za punkt rozliczeniowy w rehabilitacji z 0,55 zł na 0,70 zł.

poradni

rehabilitacyjnych,

gabinetów
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5.6.2.1.13 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
5.6.2.1.13.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Świętokrzyskim OW NFZ
Tabela 523 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Świętokrzyskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

115

109

5

105

Tabela 524 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Świętokrzyskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 525 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

100

Tabela 526 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

1

Tabela 527 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Świętokrzyskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
REH

32 728 082

Zmiana [%]

ostateczna
28 465 357

-13,02

Tabela 528 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Świętokrzyskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

REH

27 922 670

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
28 386 473

5.6.2.1.13.2 Uwagi Oddziału
Poziom finansowania rehabilitacji leczniczej w województwie świętokrzyskim w latach 2003–2004 był jednym
z najniższych w skali kraju.
W 2003 roku pacjenci, aby móc skorzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych, musieli posiadać skierowanie
na zabiegi rehabilitacyjne wystawione przez lekarza określonej specjalności. W roku 2004 każdy lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego mógł wystawić skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne. Niestety, taki stan rzeczy
spowodował bardzo długie okresy oczekiwania na realizację świadczeń rehabilitacyjnych. NFZ, aby poprawić
dostępność do ww. usług, nie mógł znacząco zwiększyć ceny za punkt, ponieważ musiał zwiększyć ilość punktów
dla poszczególnych świadczeniodawców.
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Głównym problemem na linii świadczeniodawca–pacjent były kolejki oczekujących, szczególnie dotyczące
ambulatoryjnych zabiegów rehabilitacyjnych oraz rehabilitacji w warunkach stacjonarnych.
Świadczenia z zakresu rehabilitacji w placówkach lecznictwa zamkniętego w roku 2003 rozliczane były w formie
hospitalizacji lub osobodni, zaś w roku 2004 świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej w województwie
świętokrzyskim zostały zakontraktowane w odmienny sposób – wprowadzono nowy sposób finansowania
świadczeń rehabilitacyjnych.
Województwo świętokrzyskie jest województwem, które na swoim terenie nie posiadało i nie posiada placówki
klinicznej, dlatego też Świętokrzyska Regionalna Kasa Chorych posiadała również umowy z placówkami
klinicznymi na świadczenia rehabilitacyjne.
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5.6.2.1.14 Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
5.6.2.1.14.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Warmińsko–Mazurskim OW
NFZ
Tabela 529 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

87

72

15

72

Tabela 530– Liczba odwołań w rodzaju REH w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 531 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

98

Tabela 532 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

3

Tabela 533 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
REH

27 662 902

Zmiana [%]

ostateczna
31 275 424

13,06

Tabela 534 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

REH

31 125 694

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
31 387 820

5.6.2.1.14.2 Uwagi Oddziału
W rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w 2004 roku Oddział zawarł umowy na łączną kwotę 31 275 423,90 zł. Umowy
zostały zrealizowane w 99,52% na łączną sumę 31 125 693,84 zł.
W kontraktowaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej na 2004 r. uwzględniono:
•
rodzaj świadczeń zgodnie z katalogiem i oszacowano w planie zabezpieczenie ilościowe, po
przeanalizowaniu potencjalnych możliwości wykonania na terenie województwa warmińsko–
mazurskiego (kadra, baza lokalowa),
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•

rolę nadzoru merytorycznego nad zakładami opieki zdrowotnej prowadzącymi usprawnianie pacjentów
przez placówki ze specjalistycznym poziomem referencyjności,

•

wskazano możliwość leczenia na oddziale dziennym pacjentom (dorosłym i dzieciom), których stan
zdrowia pozwalał na samodzielny lub z pomocą osoby drugiej codzienny dojazd do oddziału,
przewidziano ciągłość procesu usprawniania w ramach rehabilitacji środowiskowej, udzielanej w miejscu
zamieszkania pacjentów, którzy przebyli proces rehabilitacji w warunkach oddziału szpitalnego
i wymagali nadal usprawniania, jednakże ich stan zdrowia nie pozwalał na kontynuowanie terapii
w warunkach oddziału dziennego lub ambulatoryjnych,

•

•

oszacowano dostępność do świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji w
ambulatoryjnych na dotychczasowym poziomie (optymalne zabezpieczenie – 21 poradni).

warunkach

Główne problemy występujące na linii świadczeniodawca – NFZ
•

zbyt niski, zdaniem oferentów, poziom finansowania świadczeń,

•

brak uregulowań prawnych w odniesieniu do świadczeniodawców realizujących świadczenia medyczne
z zakresu rehabilitacji leczniczej w oparciu o działalność gospodarczą,

•

zbyt mała, w skali województwa, liczba lekarzy rehabilitacji medycznej.

Główne problemy występujące na linii świadczeniodawca – pacjent
•

ograniczenie dostępu do zabiegów,

•

jakość udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Wyodrębnienie z POZ rehabilitacji spowodowało brak określenia limitu skierowań oraz zakresu
fizjoterapeutycznych zabiegów ambulatoryjnych. W konsekwencji tego ograniczona została dostępności do
świadczeń rehabilitacyjnych. W szczególności odnosiło się to do pacjentów wymagających interwencji w tzw.
trybie „ostrym”. Obserwowano zjawisko nadkwalifikacji pacjentów z chorobami przewlekłymi oraz powielania ilości
skierowań jednemu choremu.
W celu zagwarantowania ciągłości i powszechnej dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji
leczniczej w zakresie podstawowym obligowano podmioty kontraktujące świadczenia w ramach usprawniania
leczniczego do zatrudniania lekarzy specjalistów rehabilitacji leczniczej.
W kolejnych latach ujednolicono komórki organizacyjne w strukturach szpitali i wyróżniono oddziały
rehabilitacyjne dla dorosłych, oddziały rehabilitacji dla dzieci oraz oddziały rehabilitacji kardiologicznej.
Zwiększono ilości kontraktowych jednostek rozliczeniowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych
realizujących świadczenia ambulatoryjne z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej.
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5.6.2.1.15 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.6.2.1.15.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Wielkopolskim OW NFZ
Tabela 535 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Wielkopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

189

160

6

154

Tabela 536 – Liczba odwołań w rodzaju REH Wielkopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 537 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

158

Tabela 538 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

0

Tabela 539 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Wartość zawartych umów [zł]
pierwotna

REH

59 700 295

Zmiana [%]

ostateczna
61 202 727

2,52

Tabela 540 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Wielkopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj
REH

Koszty zrealizowanych
umów [zł]
59 546 707

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
60 863 929
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5.6.2.1.15.2 Uwagi Oddziału
W relacji do roku 2003 nastąpił wzrost nakładów finansowych o 9,27%.
Obszary problemowe
•

zbyt małe wartości kontraktów (środków finansowych) w stosunku do potrzeb świadczeniobiorców,

•

duże zapotrzebowanie na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza,

•

długi czas oczekiwania na świadczenia (kolejki oczekujących).

Główne problemy występujące na linii świadczeniodawca – pacjent, rozpatrywane przez Wydział Spraw
Świadczeniobiorców, dotyczyły długiego okresu oczekiwania na kolejne cykle rehabilitacyjne.
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5.6.2.1.16 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.6.2.1.16.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju REH w Zachodniopomorskim OW
NFZ
Tabela 541 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Zachodniopomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

REH

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 542 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Zachodniopomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
REH

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 543 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

REH

94

Tabela 544 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

REH

bd

Tabela 545 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Zachodniopomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
REH

32 232 902

Zmiana [%]

ostateczna
32 372 633

0,43

Tabela 546 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH
w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

REH

33 358 325

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
33 360 220

5.6.2.1.16.2 Uwagi Oddziału
W kontraktowaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej na 2004 r. uwzględniono:
•
strukturę demograficzną i epidemiologiczną mieszkańców w tym zakresie,
•

zasoby infrastruktury na terenie województwa zachodniopomorskiego, a szczególnie istniejącą już
infrastrukturę oddziałów specjalistycznych na danym terenie (np. rehabilitacja kardiologiczna,
neurologiczna),

•

zapotrzebowanie na świadczenia z tego zakresu monitorowane na podstawie dostępnych danych
(raporty statystyczne z wykonania kontraktów),
283

Raport NFZ za 2004 r.

•

potrzeby każdego powiatu w celu zapewnienia dostępności do świadczeń w zakresie porad lekarskich
i fizjoterapeutycznych zabiegów ambulatoryjnych.
W zakresie rehabilitacji leczniczej część planistyczną ustalono na podstawie danych uzyskanych
z dotychczasowego kontraktowania ilości świadczeń przez Zachodniopomorską Regionalną Kasę Chorych oraz
ich rzeczywistą realizację w latach 2001–2003 i wyliczono średnią liczbę porad i średnią liczbę zabiegów
przypadających na jednego ubezpieczonego (0,05 porady; 5,83 zabiegu). Następnie wartości te odniesiono do
aktualnych danych GUS dotyczących populacji poszczególnych powiatów województwa zachodniopomorskiego.
Efekty zamieszczono w tabelach planistycznych. Liczbę osobodni w oddziałach rehabilitacyjnych szacowano na
podstawie danych wynikających z dotychczasowej kontraktacji, z uwzględnieniem współczynnika
przeliczeniowego dla części populacji dawnej kasy branżowej.
Odnośnie rehabilitacji kardiologicznej i po mastektomii, której dotąd nie kontraktowano odrębnie w rehabilitacji,
przewidywane liczby świadczeń wyliczono na podstawie danych uzyskanych z analizy świadczeń
uzdrowiskowych, ponieważ rehabilitacja w powyższych zakresach kontraktowana była wyłącznie w postaci
sanatoryjnych turnusów rehabilitacyjnych.
Na terenie działania ZOW NFZ nie zakontraktowano jedynie rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach oddziału
stacjonarnego.
Świadczenia z zakresu rehabilitacji w placówkach lecznictwa zamkniętego rozliczane były jako hospitalizacje lub
osobodni. Porównanie liczby i wartości umów z roku 2003 i 2004 nie oddaje pełnego obrazu funkcjonowania tego
rodzaju świadczeń. Dokonana analiza stanu i potrzeb, określona w planie zakupu świadczeń, pozwoliła na
przesunięcie środków finansowych i wyrównanie dostępu do rehabilitacji na terenie całego województwa.
Należy podkreślić, iż znacznie poprawiła się dostępność w zakresie rehabilitacji stacjonarnej, ponieważ na rok
2004 zakupiono o 125% stacjonarnych świadczeń rehabilitacyjnych więcej niż w latach ubiegłych.
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5.7 Opieka Długoterminowa – OPD
5.7.1
5.7.1.1

Informacje ogólne
Charakterystyka rodzaju

Opieka paliatywna – definicja (2004 rok)
Opieka paliatywna (wg WHO) jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi
na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Otacza jak płaszczem (łac. Pallium = płaszcz)
nieuleczalnie chorych oraz ich udręczoną rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.
Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień
psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w
okresie osierocenia.
Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym.
Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej świadczone są w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny
zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym umierającym.
Opieką paliatywną objętych jest 90% chorych z chorobą nowotworową, a w przypadku dzieci średnio 60%. Dzieci
chorujące na inne schorzenia niż nowotworowe, bez nadziei na wyleczenie stanowią, średnio 40%.
Stan terminalny
Jest to ostatni okres życia chorego (terminus – granica, kres), w którym badania diagnostyczne
i leczenie przyczynowe często tracą na znaczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagłe pogorszenie stanu
chorego może być wywołane przyczyną, której skorygowanie przyniesie istotne korzyści kliniczne.
Cel opieki paliatywnej
Celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin w ostatnim okresie choroby.
Zadania opieki paliatywnej
•

zwalczanie wszechogarniającego bólu,

•
•

leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych,
pielęgnacja,

•

łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych,

•
•

pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia,

•

edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników.

Warunkiem objęcia chorego opieką paliatywną jest:
•

udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego przez lekarza prowadzącego,

•

rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum,

•

potrzeby chorego, w zakresie opieki paliatywnej,

•

zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną wyrażona na piśmie; w przypadku dzieci,
przez rodziców/opiekunów prawnych, a po 16 roku życia także przez chore dziecko.

5.7.1.2

Podstawowe produkty w zakresie opieki paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej/Hospicjum stacjonarne
Opieka realizowana w hospicjach stacjonarnych i oddziałach medycyny paliatywnej przeznaczona jest w 90% dla
pacjentów w terminalnym stanie choroby nowotworowej.
Oddział medycyny paliatywnej nie może funkcjonować w ramach innego oddziału, musi być odrębną komórką
organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej. Średni czas opieki wynosi 30 dni.
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Hospicjum domowe
Przeznaczone jest w 90% dla pacjentów w terminalnym stanie choroby nowotworowej przebywających w swoich
domach. Promień działania zespołu sięga średnio około 30 km. Wizyta hospicjum domowego odbywa się w dniu
zgłoszenia, jednak w przypadku sytuacji nagłych czas oczekiwania na wizytę domową nie może być dłuższy niż
60 do 90 minut, w zależności od miejsca zamieszkania chorego i natężenia ruchu kołowego. Średni czas opieki
nad dorosłym wynosi 90 dni.
Lekarz hospicjum domowego świadczy usługi na rzecz pacjenta nie rzadziej niż raz w tygodniu (1–1,5 h),
pielęgniarka nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu (3–4 h), a pozostali członkowie zespołu w zależności od potrzeb
pacjenta.
W trakcie sprawowania opieki chorzy i ich rodziny/opiekunowie otrzymują podczas każdej wizyty dokładne,
pisemne zlecenia odnośnie dalszego postępowania/leczenia i są dokładnie informowani o zasadach prowadzenia
innych form opieki paliatywnej. Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum
domowego gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do złożenia
wizyty w domu.
Hospicjum domowe dla dzieci
Przeznaczone dla dzieci z chorobą nowotworową (średnio 60%) i innymi chorobami nienowotworowymi, które nie
mają nadziei na wyleczenie (średnio 40%).
Poradnia medycyny paliatywnej
Poradnia przeznaczona jest dla pacjentów chorujących na choroby nowotworowe, u których zakończono leczenie
przyczynowe, nie znajdują się oni w terminalnej fazie choroby nowotworowej, a potrzebują leczenia
przeciwbólowego i wsparcia lub odmawiają opieki realizowanej przez hospicjum domowe.
Produktem kupowanym w ramach poradni medycyny paliatywnej jest porada. Wyróżnia się jeden typ porady.
Jednostką kalkulacyjną jest punkt.
Oddział dla przewlekle chorych
Jest oddziałem udzielającym stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim
zakresem kontynuację leczenia, pielęgnację i rehabilitację osób po przebytym leczeniu w oddziałach opieki
krótkoterminowej. Celem oddziału dla przewlekle chorych jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które
przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej, mają ukończony proces
diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz wymagają dalszej
hospitalizacji. Ponadto ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości
samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej
pielęgnacji i rehabilitacji.
Zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy
Udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę
i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego,
pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób
i członków ich rodzin.
Celem zakładu pielęgnacyjno–opiekuńczego jest zapewnienie okresowej, intensywnej opieki pielęgniarskiej
rekonwalescentom, umożliwiającej im powrót do środowiska zamieszkania i w miarę możliwości samodzielne
funkcjonowanie, i osobom przewlekle chorym, które ze względu na stan zdrowia wymagają stacjonarnej
pielęgnacji i opieki.
Zakład opiekuńczo–leczniczy
Jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim
zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im
pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.
Celem zakładu opiekuńczo–leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą
fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego
leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień
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niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają
stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.
Zakład opiekuńczo–leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
Jest to opieka w warunkach stacjonarnych nad obłożnie chorymi z niewydolnością oddechową, wymagających
stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagających hospitalizacji
w oddziałach intensywnej terapii.
Domowa opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie
Jest to opieka nad obłożnie chorymi z niewydolnością oddechową, wymagającymi stosowania ciągłej terapii
oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii.
Pacjenci mają zapewniony stały nadzór lekarsko–pielęgniarski oraz możliwość wykonywania wszelkich
niezbędnych badań. Częstość i ogólna liczba wizyt domowych ustalana jest indywidualnie przez lekarza
prowadzącego.
Pielęgniarska opieka długoterminowa
Jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące
problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.
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5.7.1.3

Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD (NFZ ogółem)

Tabela 547 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD (NFZ ogółem)

OPD

Oddział

Zawarte umowy
Dolnośląski

60

Kujawsko–Pomorski

56

Lubelski

60

Lubuski

19

Łódzki

68

Małopolski

80

Mazowiecki

125

Opolski

21

Podkarpacki

54

Podlaski

32

Pomorski

37

Śląski

210

Świętokrzyski

20

Warmińsko–Mazurski

48

Wielkopolski

68

Zachodniopomorski

83
0

50

Dolnośląski

60

Kujawsko-Pomorski

56

Lubelski

60

Lubuski

19

Łódzki

68

Małopolski

80

Mazowiecki

125

Opolski

21

Podkarpacki

54

Podlaski

32

Pomorski

37

Śląski

100

150

200

250

210

Świętokrzyski

20

Warmińsko-Mazurski

48

Wielkopolski

68

Zachodniopomorski

83

Wykres 39 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju OPD w oddziałach wojewódzkich NFZ
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Tabela 548 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD

Oddział

Wartość zawartych umów w rodzaju OPD [zł]
pierwotna

Zmiana [%]

ostateczna

Dolnośląski

31 704 479

33 702 227

6,30

Kujawsko–Pomorski

26 047 216

26 384 774

1,30

Lubelski

17 764 936

18 702 400

5,28

Lubuski

9 511 284

9 784 984

2,88

Łódzki

30 766 661

28 983 823

-5,79

Małopolski

49 267 992

50 063 754

1,62

Mazowiecki

77 540 976

85 597 887

10,39

Opolski

12 529 124

11 440 208

-8,69

Podkarpacki

27 794 834

27 420 940

-1,35

Podlaski

11 411 054

11 383 531

-0,24

Pomorski

16 688 000

16 819 258

0,79

Śląski

77 363 824

82 673 172

6,86

Świętokrzyski

9 524 175

9 030 440

-5,18

Warmińsko–Mazurski

19 031 423

19 251 711

1,16

Wielkopolski

42 970 540

38 520 358

-10,36

9 798 018

10 047 909

2,55

469 714 536

479 807 376

2,15

Zachodniopomorski
NFZ łącznie

Tabela 549 – Realizacja umów w rodzaju OPD na dzień 31.12.2004 r.

OPD
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Koszty zrealizowanych umów
[zł]

Realizacja
umowy [%]

Dolnośląski

33 702 227

31 721 960

94,12

Kujawsko–Pomorski

26 384 774

25 239 140

95,66

Lubelski

18 702 400

18 443 550

98,62

Lubuski

9 784 984

9 626 113

98,38

Łódzki

28 983 823

28 010 607

96,64

Małopolski

50 063 754

49 999 061

99,87

Mazowiecki

85 597 887

80 930 452

94,55

Opolski

11 440 208

11 410 020

99,74

Podkarpacki

27 420 940

27 267 837

99,44

Podlaski

11 383 531

11 120 000

97,68

Pomorski

16 819 258

16 672 900

99,13

Śląski

82 673 172

81 546 351

98,64

Świętokrzyski

9 030 440

8 839 270

97,88

Warmińsko–Mazurski

19 251 711

19 114 790

99,29

Wielkopolski

38 520 358

36 516 628

94,80

Zachodniopomorski
NFZ łącznie

10 047 909

9 964 290

99,17

479 807 376

466 422 969

97,21
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Tabela 550 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju OPD na dzień 31.12.2004 r.

OPD
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

33 702 227

31 710 878

-5,91

Kujawsko–Pomorski

26 384 774

28 311 930

7,30

Lubelski

18 702 400

18 922 100

1,17

Lubuski

9 784 984

9 627 517

-1,61

Łódzki

28 983 823

28 010 607

-3,36

Małopolski

50 063 754

50 062 422

0,00

Mazowiecki

85 597 887

82 842 898

-3,22

Opolski

11 440 208

11 410 038

-0,26

Podkarpacki

27 420 940

27 267 837

-0,56

Podlaski

11 383 531

11 098 312

-2,51

Pomorski

16 819 258

18 051 195

7,32

Śląski

82 673 172

81 346 699

-1,60

9 030 440

8 840 759

-2,10

19 251 711

19 269 567

0,09

Wielkopolski

38 520 358

37 082 200

-3,73

Zachodniopomorski

10 047 909

9 964 290

-0,83

479 807 376

473 819 249

-1,25

Świętokrzyski
Warmińsko–Mazurski

NFZ łącznie

Tabela 551 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju OPD na dzień 31.12.2004 r.

OPD
Oddział

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

31 721 960

31 710 878

-0,03

Kujawsko–Pomorski

25 239 140

28 311 930

12,17

Lubelski

18 443 550

18 922 100

2,59

Lubuski

9 626 113

9 627 517

0,01

Łódzki

28 010 607

28 010 607

0,00

Małopolski

49 999 061

50 062 422

0,13

Mazowiecki

80 930 452

82 842 898

2,36

Opolski

11 410 020

11 410 038

0,00

Podkarpacki

27 267 837

27 267 837

0,00

Podlaski

11 120 000

11 098 312

-0,20

Pomorski

16 672 900

18 051 195

8,27

Śląski

81 546 351

81 346 699

-0,24

8 839 270

8 840 759

0,02

Warmińsko–Mazurski

19 114 790

19 269 567

0,81

Wielkopolski

36 516 628

37 082 200

1,55

9 964 290

9 964 290

0,00

466 422 969

473 819 249

1,59

Świętokrzyski

Zachodniopomorski
NFZ łącznie
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0 zł

25 000 000 zł

50 000 000 zł

75 000 000 zł

100 000 000 zł

33 702 227

Dolnośląski

31 721 960
31 721 960
26 384 774

Kujawsko-Pomorski

25 239 140
25 239 140
18 702 400

Lubelski

18 443 550
18 443 550
9 784 984

Lubuski

9 626 113
9 626 113
28 983 823

Łódzki

28 010 607
28 010 607
50 063 754

Małopolski

49 999 061
49 999 061
85 597 887

Mazowiecki

80 930 452
80 930 452
11 440 208

Opolski

11 410 020
11 410 020
27 420 940

Podkarpacki

27 267 837
27 267 837
11 383 531

Podlaski

11 120 000
11 120 000
16 819 258

Pomorski

16 672 900
16 672 900
82 673 172

Śląski

81 546 351
81 546 351
9 030 440

Świętokrzyski

8 839 270
8 839 270
19 251 711

Warmińsko-Mazurski

19 114 790
19 114 790
38 520 358

Wielkopolski

36 516 628
36 516 628
10 047 909

Zachodniopomorski

9 964 290
9 964 290

wartość pierwotna umów

wartość ostateczna umów

koszty zrealizowanych umów

Wykres 40 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w 2004 r.

291

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 552, wykres 41 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju OPD przypadające na jednego mieszkańca na terenie
działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

OPD
Oddział

Koszty zrealizowanych umów
na 1 mieszkańca [zł]

Kraj

12,21

Dolnośląski

10,94

Kujawsko–Pomorski

12,20

Lubelski

8,42

Lubuski

9,54

Łódzki

10,79

Małopolski

15,37

Mazowiecki

15,76

Opolski

10,81

Podkarpacki

13,00

Podlaski

9,23

Pomorski

7,62

Śląski

17,30

Świętokrzyski

6,84

Warmińsko–Mazurski

13,38

Wielkopolski

10,87

Zachodniopomorski

5,87
0 zł

Kraj

12,21

Dolnośląski

10,94

Kujawsko-Pomorski

12,20

Lubelski

8,42

Lubuski

9,54

Łódzki

10,79

Małopolski

15,37

Mazowiecki

15,76

Opolski

10,81

Podkarpacki

13,00

Podlaski

9,23

Pomorski

7,62

Śląski
Świętokrzyski

4 zł

6 zł

8 zł

10 zł

12 zł

14 zł

16 zł

18 zł

20 zł

17,30
6,84

Warmińsko-Mazurski

13,38

Wielkopolski

10,87

Zachodniopomorski

2 zł

5,87
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Tabela 553, wykres 42 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD przypadająca na jednego mieszkańca
na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

OPD
Wartość zrealizowanych
świadczeń na 1 mieszkańca
[zł]

Oddział

Kraj

12,41

Dolnośląski

10,94

Kujawsko–Pomorski

13,69

Lubelski

8,64

Lubuski

9,54

Łódzki

10,79

Małopolski

15,39

Mazowiecki

16,13

Opolski

10,81

Podkarpacki

13,00

Podlaski

9,21

Pomorski

8,25

Śląski

17,25

Świętokrzyski

6,84

Warmińsko–Mazurski

13,49

Wielkopolski

11,04

Zachodniopomorski

5,87
0 zł

Kraj

12,41

Dolnośląski

10,94

Kujawsko-Pomorski

13,69

Lubelski

8,64

Lubuski

9,54

Łódzki

10,79

Małopolski

15,39

Mazowiecki

16,13

Opolski

10,81

Podkarpacki

13,00

Podlaski

9,21

Pomorski

8,25

Śląski
Świętokrzyski

4 zł

6 zł

8 zł

10 zł

12 zł

14 zł

16 zł

18 zł

20 zł

17,25
6,84

Warmińsko-Mazurski

13,49

Wielkopolski

11,04

Zachodniopomorski

2 zł

5,87
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Wykres 43 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD na dzień 31.12.2004 r.
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5.7.2

Informacje szczegółowe

5.7.2.1

Omówienie wyników kontraktowania świadczeń w rodzaju OPD w oddziałach
wojewódzkich NFZ

5.7.2.1.1

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

5.7.2.1.1.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Dolnośląskim OW NFZ

Tabela 554 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Dolnośląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

73

63

1

62

Tabela 555 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Dolnośląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 556 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

60

Tabela 557 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

0

Tabela 558 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Dolnośląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

Zmiana [%]

ostateczna

31 704 479

33 702 227

6,30

Tabela 559 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Dolnośląskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

5.7.2.1.1.2

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

31 721 960

31 710 878

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.

5.7.2.1.2

Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
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5.7.2.1.2.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Kujawsko–Pomorskim OW
NFZ

Tabela 560 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

61

53

8

53

Tabela 561 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

2

1

1

Tabela 562 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

56

Tabela 563 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

bd

Tabela 564 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Wartość zawartych umów [zł]
pierwotna

OPD

26 047 216

Zmiana [%]

ostateczna
26 384 774

1,30

Tabela 565 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj
OPD

Koszty zrealizowanych
umów [zł]
25 239 140

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
28 311 930
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5.7.2.1.2.2

Uwagi Oddziału

Niska cena jednostkowa osobodni oraz niewystarczająca liczba świadczeń w stosunku do złożonej oferty.
Niewystarczające możliwości objęcia opieką długoterminową: w domu chorego, w zakładach pielęgnacyjno–
opiekuńczych i opiekuńczo–leczniczych, ze względu na niski w stosunku do potrzeb kontrakt na usługi medyczne
w opiece długoterminowej.
Wartość kontraktów w rodzaju opieka długoterminowa w 2004 roku była niższa od wartości z 2003 roku z uwagi
na kontraktowanie niektórych zakresów usług w innym rodzaju świadczeń.
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5.7.2.1.3

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

5.7.2.1.3.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Lubelskim OW NFZ

Tabela 566 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Lubelskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

88

58

30

57

Tabela 567 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Lubelskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 568 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

60

Tabela 569 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

0

Tabela 570 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Lubelskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

17 764 936

Zmiana [%]

ostateczna
18 702 400

5,28

Tabela 571 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Lubelskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

5.7.2.1.3.2

18 443 550

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
18 922 100

Uwagi Oddziału

Populacja województwa lubelskiego w 2003 oraz 2004 r. należała do populacji typu starego, gdyż ponad 14%
jego mieszkańców przekroczyło 65 rok życia. Bardzo wiele osób z tej grupy wiekowej ze względu na stan zdrowia
i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym
wymagało stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji w ramach świadczeń udzielanych
przez zakłady opiekuńczo–lecznicze (ZOL) i zakłady pielęgnacyjno–opiekuńcze (ZPO).
Lubelski OW NFZ podpisał umowy w zakresie opieki długoterminowej na rok 2004 z 58 placówkami. Cena
za 1 punkt we wszystkich rodzajach świadczeń z zakresu opieki długoterminowej została ustalona na poziomie
8 zł. Pozwoliło to na utrzymanie ceny za poszczególne świadczenia średnio na poziomie z 2003 r. Nieznaczne
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zwiększenie ceny dotyczyło tylko świadczeń stacjonarnych (Oddział Medycyny Paliatywnej: cena w roku 2003 –
90 zł za osobodzień; w roku 2004 – 120 zł za osobodzień; Hospicjum stacjonarne: cena w roku 2003 – 102 zł za
osobodzień; w roku 2004 – 120 zł za osobodzień; Oddział dla przewlekle chorych: cena w roku 2003 – 60 zł za
osobodzień; w roku 2004 – 64 zł za osobodzień).
Zakontraktowane świadczenia nie pokryły w pełni zapotrzebowania na usługi w zakresie opieki długoterminowej,
niemniej liczba i wartość zakontraktowanych świadczeń uzależniona była od posiadanych środków finansowych.
W 2004 r. dostępność do niektórych świadczeń w zakresie opieki długoterminowej była niewystarczającą, gdyż
zakontraktowano za małą ilość świadczeń:
•

w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej: brak było zabezpieczenia 9 powiatów (Lubartów,
Łuków, Ryki, Włodawa, Parczew, Opole Lubelskie, Krasnystaw, Tomaszów Lubelski, Hrubieszów),

•

w zakresie: hospicjum domowego, hospicjum domowego dla dzieci, hospicjum stacjonarnego –
w związku ze wzrostem zachorowania na choroby nowotworowe wzrosło zapotrzebowanie na wyżej
wymienione świadczenia. Niezadawalająca była opieka paliatywno–hospicyjna pacjentów znajdujących
się w terminalnej fazie choroby nowotworowej, polegająca na zapewnieniu im wszechstronnej
i kompleksowej opieki medycznej mającej na celu zwalczanie bólu, łagodzenie cierpień i stworzenie
warunków godnego umierania,

•

w zakresie: zakładów opiekuńczo–leczniczych i pielęgnacyjno–opiekuńczych.

Niepełne wykonanie zakontraktowanych świadczeń w 2004 r. w zakresie opieki długoterminowej wynikała
z następujących przyczyn:
•
•

niepełnego wykorzystania łóżek przez cały rok,
zmniejszania się zapotrzebowania na niektóre świadczenia zdrowotne z tego zakresu.
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5.7.2.1.4

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ

5.7.2.1.4.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Lubuskim OW NFZ

Tabela 572 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Lubuskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

22

22

1

21

Tabela 573 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Lubuskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 574 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

19

Tabela 575 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

0

Tabela 576 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Lubuskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

Zmiana [%]

ostateczna

9 511 284

9 784 984

2,88

Tabela 577 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Lubuskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

5.7.2.1.4.2

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

9 626 113

9 627 517

Uwagi Oddziału

Oddział Funduszu na rok 2004, na terenie województwa lubuskiego, wykupił świadczenia zdrowotne w zakresie
opieki długoterminowej realizowane w ramach:
•
zakładu opiekuńczo–leczniczego,
•

zakładu pielegnacyjno–opiekuńczego,

•
•

hospicjum domowego,
poradni medycyny paliatywnej,

•

hospicjum stacjonarnego,

•

domowej opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie.
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W województwie lubuskim istnieje sieć zakładów rozmieszczonych w powiatach, z wyjątkiem powiatu
świebodzińskiego, gdzie nie złożono ofert. Pacjenci z tego powiatu korzystają z usług zakładów w powiatach
ościennych.
Dla porównania do roku 1999 funkcjonowały tylko dwa zakłady, natomiast obecnie 14. Zakłady opieki
długoterminowej w większości zlokalizowane są w strukturach szpitali, co sprawia, że świadczenia zdrowotne
dla ubezpieczonych mogą być świadczone kompleksowo. Oznacza to, iż pacjenci po ostrym leczeniu szpitalnym,
wymagający kontynuacji działań leczniczych i pielęgnacyjnych, a nie wymagający pobytu w oddziale, kierowani
są bezpośrednio do zakładu opiekuńczo–leczniczego lub pielęgnacyjno–opiekuńczego.
Na rok 2004 zakontraktowano dodatkowo zakład opiekuńczo–leczniczy funkcjonujący w strukturze NZOZ Szpitala
w Skwierzynie.
Na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje również zakład opiekuńczo–leczniczy dla dzieci z niedorozwojem
fizycznym i psychicznym w Klenicy.
Zgodnie z wytycznymi konsultanta krajowego w dziedzinie opieki paliatywnej podstawową formą opieki dla
pacjentów w stanie terminalnym jest hospicjum domowe. W związku z tym Oddział na rok 2004 zakontraktował tą
formę opieki w pięciu jednostkach na terenie województwa. Do roku 2004 hospicja domowe nie były
kontraktowane, a wizyty domowe odbywały się jedynie w ramach działalności poradni medycyny paliatywnej.
W ramach opieki domowej nad pacjentem wentylowanym mechanicznie, świadczenia realizowane są przez
dwóch Świadczeniodawców (tak jak w roku poprzednim).
Liczba świadczeń została zakupiona zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez Świadczeniodawców.
W przypadku konieczności włączenia do programu pacjentów ze wskazaniem do wentylacji zastępczej, istnieje
możliwość aneksowania umowy, za zgodą dyrektora Oddziału.
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5.7.2.1.5

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

5.7.2.1.5.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Łódzkim OW NFZ

Tabela 578 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Łódzkim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

116

64

26

68

Tabela 579 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Łódzkim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 580 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

68

Tabela 581 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

0

Tabela 582 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Łódzkim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

30 766 661

Zmiana [%]

ostateczna
28 983 823

-5,79

Tabela 583 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Łódzkim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

5.7.2.1.5.2

28 010 607

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
28 010 607

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.

302

Raport NFZ za 2004 r.

5.7.2.1.6

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.7.2.1.6.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Małopolskim OW NFZ

Tabela 584 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Małopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

88

0

78

Tabela 585 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Małopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

4

3

1

Tabela 586 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

80

Tabela 587 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

1

Tabela 588 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Małopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

49 267 992

Zmiana [%]

ostateczna
50 063 754

1,62

Tabela 589 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Małopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

5.7.2.1.6.2

49 999 061

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
50 062 422

Uwagi Oddziału

Przy określaniu wysokości kontraktów w rodzaju opieka długoterminowa na rok 2004 brano pod uwagę
następujące czynniki:
•
zapotrzebowanie na powyższe zakresy świadczeń określane na podstawie:
demografii oraz epidemiologii,
sprawozdawczości z lat ubiegłych,
zapotrzebowania zgłaszanego zarówno przez świadczeniodawców jak i świadczeniobiorców,
•
•

potrzebę zwiększenia nakładów finansowych,
bazę infrastrukturalną (istniejącą i planowaną) na terenie województwa.
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W zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej zaobserwowano, że zainteresowanie ubezpieczonych tym
rodzajem świadczeń jest duże i stale rosło. Trudno było sprostać temu oczekiwaniu z uwagi na fakt,
iż w konkursie ofert z kilku powiatów nie złożono ani jednej oferty w omawianym zakresie.
Kolejnym istotnym zagadnieniem, które rodził protesty pacjentów i ich rodzin dotyczącym zakładów opiekuńczo–
leczniczych był zapis w materiałach informacyjnych określający, iż w zakładach tych chory może przebywać
czasowo – średni czas pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczo–leczniczym wynosi od 3 do 6 miesięcy.
Zasadniczym problemem na linii świadczeniodawca – pacjent (odnotowywanym przez Wydział Świadczeń Opieki
Zdrowotnej) był długi czas oczekiwania na realizację skierowań – dotyczy to opieki stacjonarnej realizowanej
w zakładach opiekuńczo–leczniczych oraz pielęgnacyjno–opiekuńczych.
Nowym świadczeniem, które wprowadzono od roku 2004, była pielęgniarska opieka długoterminowa oraz
hospicjum domowe. Od razu zaobserwowano duże zainteresowanie tą formą świadczeń wśród pacjentów.
Charakterystyczna dla powyższego rodzaju jest zmiana sposobu kontraktowania, jaka nastąpiła na przełomie lat
2003 i 2004. W roku 2003 świadczenia opieki długoterminowej objęte były umowami w następujących rodzajach
świadczeń:
•
usługach opiekuńczo – leczniczych i opiece paliatywnej,
•

lecznictwie szpitalnym,

•

poradnictwie specjalistycznym.

304

Raport NFZ za 2004 r.

5.7.2.1.7

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

5.7.2.1.7.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Mazowieckim OW NFZ

Tabela 590 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Mazowieckim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

181

131

48

125

Tabela 591 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Mazowieckim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 592 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

125

Tabela 593 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

1

Tabela 594 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Mazowieckim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

77 540 976

Zmiana [%]

ostateczna
85 597 887

10,39

Tabela 595 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Mazowieckim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

5.7.2.1.7.2

80 930 452

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
82 842 898

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.7.2.1.8

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.7.2.1.8.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Opolskim OW NFZ

Tabela 596 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Opolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

24

17

7

17

Tabela 597 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Opolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 598 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

21

Tabela 599 Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

3

Tabela 600 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Opolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

12 529 124

Zmiana [%]

ostateczna
11 440 208

-8,69

Tabela 601 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Opolskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

5.7.2.1.8.2

11 410 020

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
11 410 038

Uwagi Oddziału

Populacja województwa opolskiego w 2003 oraz 2004 r. należała do populacji typu „starego”, gdyż ponad 14%
jego mieszkańców przekroczyło 65 rok życia. Bardzo wiele osób z tej grupy wiekowej ze względu na stan zdrowia
i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym
wymagało stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji w ramach świadczeń udzielanych
przez zakłady opiekuńczo–lecznicze (ZOL) i zakłady pielęgnacyjno–opiekuńcze (ZPO).
Zakontraktowane świadczenia nie pokryły w pełni zapotrzebowania na usługi na ten rodzaj świadczeń. Jednakże
liczba zakontraktowanych świadczeń uzależniona była od środków finansowych zabezpieczonych w planie
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finansowym Oddziału na ten rodzaj świadczeń. Dostępność do niektórych zakresów była niewystarczająca
w porównaniu do istniejących potrzeb. Chodzi o:
•

opiekę w zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym,

•
•

opiekę nad chorym w stanie apalicznym,
opiekę nad chorym wentylowanym mechanicznie,

•

pielęgniarską opiekę długoterminową,

Brak kontraktów w tych zakresach wynikał z brak świadczeniodawców.
W związku ze wzrostem zachorowań na choroby nowotworowe wzrosło również zapotrzebowanie na świadczenia
realizowane w ramach hospicjum domowego dla dorosłych, a szczególnie dla dzieci. Również obserwowano stale
rosnące zapotrzebowanie w zakresie świadczeń udzielanych osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
Oddział w swoich planach na lata następne wprowadzać będzie kolejne zakresy, które pozwolą na zwiększenie
skuteczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych w tym rodzaju świadczeń.
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5.7.2.1.9

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

5.7.2.1.9.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Podkarpackim OW NFZ

Tabela 602 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Podkarpackim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

56

54

2

54

Tabela 603 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Podkarpackim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 604 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

54

Tabela 605 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

bd

Tabela 606 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Wartość zawartych umów [zł]
pierwotna

OPD

27 794 834

Zmiana [%]

ostateczna
27 420 940

-1,35

Tabela 607 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Podkarpackim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj
OPD

Koszty zrealizowanych
umów [zł]
27 267 837

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
27 267 837
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5.7.2.1.9.2

Uwagi Oddziału

W związku z zawarciem umów wieloletnich na 2003 r. aneksowano umowy.
W Konkursie Ofert na 2004 rok prowadzone negocjacje dotyczyły ceny za poszczególne świadczenie. Każdy
z Oferentów miał bezpośrednią możliwość zapoznania się z propozycjami NFZ i przyjęcia lub odrzucenia danej
propozycji. Pod uwagę brany był stopień zapewnienia ubezpieczonemu ciągłości do świadczeń zdrowotnych,
jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych również w oparciu o wewnętrzną oraz zewnętrzną ocenę, która mogła
być potwierdzona certyfikatem jakości lub akredytacją. Porównanie ofert obejmowało również zakres
merytoryczny oferowanych świadczeń zdrowotnych, a także kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne.
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5.7.2.1.10 Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
5.7.2.1.10.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Podlaskim OW NFZ
Tabela 608 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Podlaskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 609 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Podlaskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 610 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

32

Tabela 611 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

0

Tabela 612 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Podlaskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

11 411 054

Zmiana [%]

ostateczna
11 383 531

-0,24

Tabela 613 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Podlaskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

11 120 000

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
11 098 312

5.7.2.1.10.2 Uwagi Oddziału
Świadczeniodawcy wnioskowali o większą wartość osobodnia, większa liczbę świadczeń – szczególnie
w zakładach stacjonarnych. Zgłaszali także problemy w zakresie opieki paliatywno–hospicyjnej.
Problemem były zbyt długie kolejki oczekujących w szczególności w zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych
i zakładach opiekuńczo–leczniczych.
Obserwowano także zjawisko wypisywania recept do aptek „otwartych” dla pacjentów przebywających
w zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych. Powodowało to dodatkowe obciążenie pacjenta kosztami leków.
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W 2004 roku nastąpiło rozszerzenie pakietu kontraktowanych świadczeń w rodzaju opieka długoterminowa.
Oddział kontraktował nowe zakresy świadczeń np.: opieka pielęgniarska długoterminowa, opieka nad pacjentami
wentylowanymi mechanicznie.
W kontraktowanym po raz pierwszy zakresie opieka pielęgniarska długoterminowa obserwowano małe
zainteresowanie składaniem ofert.
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5.7.2.1.11 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.7.2.1.11.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Pomorskim OW NFZ
Tabela 614 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

68

38

30

38

Tabela 615 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 616 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

37

Tabela 617 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

1

Tabela 618 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

16 688 000

Zmiana [%]

ostateczna
16 819 258

0,79

Tabela 619 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Pomorskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

16 672 900

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
18 051 195

5.7.2.1.11.2 Uwagi Oddziału
Analizując zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie województwa pomorskiego należy podkreślić, że
od 1999 r. występuje stały, równomierny wzrost ludności powyżej 65 roku życia. Wskazuje to na postępujący
proces starzenia się społeczeństwa, a tym samym rosnące potrzeby w zakresie usług o charakterze leczniczym,
rehabilitacyjnym i pielęgnacyjno–opiekuńczym. Pacjenci wymagający opieki długoterminowej, a dotychczas
hospitalizowani na oddziałach szpitalnych będą znajdować możliwość rehabilitacji i rekonwalescencji w zakładach
opiekuńczo–leczniczych lub w innych przyjętych formach opieki długoterminowej. Zakontraktowane świadczenia
nie pokryły w pełni zapotrzebowania na usługi w rodzaju opieka długoterminowa, niemniej liczba i wartość
zakontraktowanych świadczeń uzależniona była od posiadanych środków finansowych.
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W związku z systematycznym wzrostem zapotrzebowania na świadczenie usług w zakresie zakładów
opiekuńczo–leczniczych i pielęgnacyjno–opiekuńczych, co wyraża się ponad 100% wykonaniem – POW NFZ
planuje zwiększenie ilości łóżek na terenie województwa pomorskiego. Założenia są możliwe tylko przy
pozostawieniu ceny za osobodzień na poziomie roku 2004.
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5.7.2.1.12 Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.7.2.1.12.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Śląskim OW NFZ
Tabela 620 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Śląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

242

237

5

215

Tabela 621 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Śląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 622 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

210

Tabela 623 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

bd

Tabela 624 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Śląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

77 363 824

Zmiana [%]

ostateczna
82 673 172

6,86

Tabela 625 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Śląskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

81 546 351

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
81 346 699

5.7.2.1.12.2 Uwagi Oddziału
Problemy na linii świadczeniodawca – NFZ dotyczyły głównie negocjowanych podstawowych wartości umowy, tj.
liczby świadczeń i ich ceny jednostkowej. Problem ten szczególnie dotyczył roku 2004, w którym zostały
wprowadzone ujednolicone zasady kontraktowania świadczeń. Uległy bowiem zmianie jednostki rozliczeniowe,
np. wprowadzono do kontraktowania i rozliczania osobodzień w zakresie opieki realizowanej przez hospicja
domowe/zespoły domowej opieki paliatywnej, które w województwie śląskim wcześniej kontraktowane były jako
wizyty domowe. Podobnie w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej wprowadzono do kontraktowania
i rozliczania osobodzień, wcześniej kontraktowane były punkty. Zmiany te spowodowały trudności
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w zabezpieczeniu i sfinansowaniu przez NFZ w roku 2004 opieki dla ubezpieczonych, korzystających
ze świadczeń w przedmiotowym rodzaju w roku 2003.
Problematyczne okazało się także spełnienie warunków, wymaganych przez NFZ a opisanych w szczegółowych
materiałach informacyjnych. Problemy dotyczyły głównie kwalifikacji personelu medycznego oraz posiadania
odpowiedniego wpisu w dokumentach rejestrowych np. prowadzenie wentylacji mechanicznej w warunkach
domowych – rozporządzenie dotyczące resortowych kodów identyfikacyjnych nie zawiera odpowiedniego kodu
dla takiej działalności.
Głównym problemem występującym na linii świadczeniodawca – pacjent na przełomie lat 2003/2004 była
kwalifikacja pacjentów do świadczeń w rodzaju opieka długoterminowa. W zakresie pielęgniarskiej opieki
długoterminowej obowiązujący w roku 2003 sposób kwalifikacji pacjentów do tego typu opieki uległ zmianie.
Część pacjentów nie spełniło, określonych przez NFZ, kryteriów kwalifikacyjnych do objęcia opieką.
Problematyczne okazało się także określenie średnich czasów pobytów. Świadczeniodawcy interpretując
określone czasy opieki wprost – odmawiali kontynuacji opieki np. realizowanej przez hospicjum domowe,
czy dokonywali wypisów z zakładów pielęgnacyjno–opiekuńczych i opiekuńczo–leczniczych.
Analiza danych z lat 2003 i 2004 wskazuje na około 3% spadek liczby zawartych umów w rodzaju opieka
długoterminowa. Spowodowane to było zmianą zasad kontraktowania świadczeń. Część zakładów nie spełniając
określonych przez NFZ warunków nie przystąpiła do postępowania konkursowego.
Różnica 0,54% pomiędzy kosztami zrealizowanych umów a kosztami zawartych umów spowodowana jest
wieloma czynnikami,
między innymi uzupełnianiem kwalifikacji personelu medycznego, pracami
modernizacyjnymi i remontowymi w celu dostosowania obiektów do wymogów określonych przez NFZ.
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5.7.2.1.13 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
5.7.2.1.13.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Świętokrzyskim OW NFZ
Tabela 626 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Świętokrzyskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

19

19

0

18

Tabela 627 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Świętokrzyskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

3

2

1

Tabela 628 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

20

Tabela 629 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

0

Tabela 630 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Świętokrzyskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

Zmiana [%]

ostateczna

9 524 175

9 030 440

-5,18

Tabela 631 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Świętokrzyskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

8 839 270

8 840 759

5.7.2.1.13.2 Uwagi Oddziału
Obszary problemowe
•

Zbyt niska cena osobodnia, która nie pokrywa kosztów opieki nad pacjentem.

•

Zbyt mała ilość zakontraktowanych świadczeń w zakresie hospicjum domowego.

•

Brak oferentów świadczących usługi w zakresie hospicjum stacjonarnego.

•

Niewystarczająca ilość zakupionych świadczeń w zakresie hospicjum domowego oraz hospicjum
stacjonarnego.

•

Zbyt długi termin oczekiwania na przyjęcie do niektórych ZOL–i.
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•
Brak hospicjum domowego lub stacjonarnego dla dzieci.
Obserwowane było wzrastające zapotrzebowanie na świadczenia udzielane w zakładach opiekuńczo–leczniczych
oraz pielęgnacyjno–opiekuńczych.
W związku ze wzrostem zachorowania na choroby nowotworowe, wzrosło zapotrzebowanie na świadczenia
w zakresie hospicjum domowego i stacjonarnego.
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5.7.2.1.14 Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
5.7.2.1.14.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Warmińsko–Mazurskim OW
NFZ
Tabela 632 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

62

53

2

53

Tabela 633– Liczba odwołań w rodzaju OPD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 634 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

48

Tabela 635 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

1

Tabela 636 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

19 031 423

Zmiana [%]

ostateczna
19 251 711

1,16

Tabela 637 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

19 114 790

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
19 269 567

5.7.2.1.14.2 Uwagi Oddziału
Starzenie się społeczeństwa, brak wolnych miejsc w domach pomocy społecznej to główne przyczyny wzrostu
zapotrzebowania na usługi świadczone przez zakłady opiekuńczo–lecznicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze.
Rosnące zapotrzebowanie na tą formę opieki jest przyczyną konfliktów na linii świadczeniodawca – NFZ,
świadczeniodawca – pacjent, pacjent – NFZ w trakcie trwania umów.
Najczęściej zgłaszane problemy ubezpieczonych:
•

pobieranie opłaty niezgodnej z zapisami ustawy,
318

Raport NFZ za 2004 r.

•

żądanie od rodziny zaopatrzenia w leki oraz pieluchomajtki.

Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w 2004 r. w rodzaju opieka długoterminowa zawarł 48 umów,
w tym trzy nowe (Pisz, Biskupiec, Bydgoszcz), w tym z:
•
Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej
– 34,
•
Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej
– 14.
Zakontraktowane świadczenia nie pokryły w pełni zapotrzebowania na usługi w zakresie opieki długoterminowej,
niemniej liczba i wartość zakontraktowanych świadczeń uzależniona była od posiadanych środków finansowych.
Nowe świadczenia zakontraktowane w zakresie opieki długoterminowej
•
•

dla całego województwa zakontraktowano nowy produkt – opieka domowa nad pacjentami
mechanicznie wentylowanymi (dziecko, dorosły),
poradnia medycyny paliatywnej – Olsztyn, Bartoszyce, Braniewo, Giżycko,

•

pielęgniarska opieka długoterminowa – Biskupiec, Lubawa, Pisz, Ostróda,

•
•

hospicjum domowe dla dzieci – Elbląg, Olsztyn,
zakład opiekuńczo–leczniczy – Olsztyn,

•

zakład opiekuńczo–leczniczy dla pacjentów w stanie apalicznym – Ełk,

•

zakład opiekuńczo–leczniczy dla pacjentów mechanicznie wentylowanych – Ełk, Olsztyn COP–D
Fundacji Kawalerów Maltańskich,

•

hospicjum domowe – Olecko,

•

opieka domowa nad pacjentami mechanicznie wentylowanymi (dziecko, dorosły) – Bydgoszcz.

Nie udało się zakontraktować świadczeń w zakresie:
•

hospicjum domowego w powiatach – gołdapski, kętrzyński, węgorzewski,

•

pielęgniarskiej opieki długoterminowej w powiatach – gołdapski, lidzbarski, mrągowski, olecki,

•

poradni medycyny paliatywnej w powiatach – działdowski, elbląski, ełcki, gołdapski, kętrzyński,
lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski.

Rozwój łóżek opieki długoterminowej powinien odbywać się w powiatach, w których łóżka takie nie funkcjonują.
Plan rozmieszczenia zakładów opieki stacjonarnej zakłada trzy łóżka na 10 000 mieszkańców, zaś planując
świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej zastosowano wskaźnik 30% z 10 pacjentów
na 10.000 tys. mieszkańców.
Należy dążyć do:
•

zwiększenia bazy łóżkowej w zakresie zakładu opiekuńczo–leczniczego/przy zachowaniu pełnego
standardu organizacyjnego zakładu/ dla powiatów: Olsztyn grodzki i szczycieński,

•

zwiększenia liczby łóżek dla pacjentów w stanie apalicznym – co najmniej 1–2 łóżka w każdym zakładzie
opiekuńczo–leczniczym,
•
zakontraktowania świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w powiecie: iławskim,
oleckim, gołdapskim, mrągowskim, lidzbarskim oraz zwiększenie usług w zakładach aktualnie
udzielających powyższych świadczeń.
Rozwój łóżek paliatywnych jest nieuzasadniony (zabezpieczenie w 95%), wskazane łóżka w powiecie
nowomiejskim lub iławskim, a także w powiecie giżyckim lub węgorzewskim.
Plan rozmieszczenia ośrodków opieki stacjonarnej zakłada, że jeden ośrodek zabezpiecza średnio populację 200
tys. mieszkańców (2–3 powiaty). Opieka stacjonarna nie może być realizowana w pododdziałach lub jako
wydzielone łóżka w oddziałach szpitalnych.
Zabezpieczenie świadczeń w zakresie hospicjum domowego – opieka paliatywna sprawowana w każdym
powiecie (jeden zakład). Biorąc pod uwagę, że opieka domowa ma sens jeśli jest sprawowana w promieniu 30 km
(czas dojazdu, opieka całodobowa) docelowo w większych powiatach powinny powstawać kolejne zakłady przy
niezmienionej zaplanowanej liczbie świadczeń.
Należy dążyć do:
•

zakontraktowania łóżek stacjonarnych w powiecie iławskim,
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•

zakontraktowania usług w zakresie hospicjum domowego w powiecie kętrzyńskim, gołdapskim
i węgorzewskim.
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5.7.2.1.15 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.7.2.1.15.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Wielkopolskim OW NFZ
Tabela 638 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Wielkopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

73

64

0

64

Tabela 639 – Liczba odwołań w rodzaju OPD Wielkopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 640 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

68

Tabela 641 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

1

Tabela 642 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Wielkopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

42 970 540

Zmiana [%]

ostateczna
38 520 358

-10,36

Tabela 643 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Wielkopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

36 516 628

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
37 082 200

5.7.2.1.15.2 Uwagi Oddziału
Konieczność zakontraktowania pełnej liczby łóżek, którymi dysponują placówki lecznictwa stacjonarnego –
nie było to możliwe z uwagi na brak wystarczających środków finansowych.
Zwiększenie dostępu do świadczeń poprzez rozszerzenie katalogu świadczeń w rodzaju opieka długoterminowa
o nową usługę – dzienną opiekę paliatywną, ponieważ świadczenia udzielane w zakresie opieki paliatywnej
ambulatoryjnej obowiązujące od roku 2004 nie są wystarczające wobec zgłaszanych potrzeb.
Wyolbrzymione oczekiwanie pacjentów dotyczące zakresu udzielanych świadczeń realizowanych zarówno
w opiece stacjonarnej, jak i domowej.
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Dynamika zmian 2004/2003 dotycząca liczby świadczeniodawców w zakresie realizowanych usług medycznych
w rodzaju opieka długoterminowa wynosiła 37,5%.
Natomiast dynamika nakładów finansowych zawartych umów w rodzaju opieka długoterminowa w latach
2004/2003 wynosiła 16,9%.
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5.7.2.1.16 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.7.2.1.16.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju OPD w Zachodniopomorskim OW
NFZ
Tabela 644 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Zachodniopomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

OPD

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 645 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Zachodniopomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
OPD

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 646 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

OPD

33+50

Tabela 647 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

OPD

bd

Tabela 648 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Zachodniopomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
OPD

9 798 018

Zmiana [%]

ostateczna
10 047 909

2,55

Tabela 649 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD
w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

OPD

9 964 290

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
9 964 290

5.7.2.1.16.2 Uwagi Oddziału
W ramach opieki długoterminowej Oddział zakupił świadczenia w oddziałach opieki długoterminowej, zakładach
opiekuńczo–leczniczych, zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych i opiekę paliatywną oraz długoterminowej
domowej opieki pielęgniarskiej.
Planując zabezpieczenie świadczeń opieki długoterminowej na 2004 r. kierowano się ujednoliconymi kryteriami
kontraktowania świadczeń wypracowanymi przez Centralę NFZ.
Wiele osób, ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego
funkcjonowania w środowisku domowym, wymaga stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji
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i rehabilitacji w ramach świadczeń udzielanych przez zakłady opiekuńczo–lecznicze i zakłady pielęgnacyjno–
opiekuńcze. W związku z tym, w planie na 2004 r. w odróżnieniu od lat poprzednich, w ramach form
stacjonarnych opieki długoterminowej, ujęto usługi realizowane dotychczas w formie oddziałów opieki
długoterminowej, które zaplanowano w zakładach pielęgnacyjno– opiekuńczych i opiekuńczo– leczniczych.
Dla osób obłożnie i przewlekle chorych przebywających w domu, ZOW NFZ zakontraktował świadczenia
z zakresu długoterminowej opieki pielęgniarskiej.
Liczbę usług opieki długoterminowej na 2004 r. zaplanowano w oparciu o dotychczasowe kontrakty realizowane
w 2002 i 2003 r.
Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej w 2004 r. zakontraktowano w zakresach: osobodzień w hospicjum
stacjonarnym, oddział medycyny paliatywnej, hospicjum domowe dla dorosłych, hospicjum domowe dla dzieci
oraz poradnia medycyny paliatywnej.
W ramach świadczeń z zakresu opieki długoterminowej zakontraktowano poradnię medycyny paliatywnej, która
dotychczas była kontraktowana w specjalistyce ambulatoryjnej oraz opiekę domową nad pacjentem
wentylowanym mechanicznie, która dotychczas była kontraktowana w ramach lecznictwa stacjonarnego.
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5.8 Leczenie Stomatologiczne – STM
5.8.1
5.8.1.1

Informacje ogólne
Charakterystyka rodzaju

Przedmiotem postępowania w 2004 r. w rodzaju leczenie stomatologiczne było udzielanie świadczeń
stomatologicznych określonych w:
•
rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych
podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów
stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń (DzU nr 115, poz.1088),
•
rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych
świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom
i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia
rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (DzU nr 115, poz. 1089),
•

rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (DzU nr 130, poz. 1196).

Ambulatoryjna opieka stomatologiczna w 2004 r. obejmowała świadczenia zdrowotne z zakresu: leczenia
ogólnostomatologicznego, protetyki, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, świadczeń stomatologicznych
udzielanych w ramach ostrego dyżuru i leczenia osób upośledzonych umysłowo w znieczuleniu ogólnym.
W ramach leczenia stomatologicznego wyróżniono następujące zakresy świadczeń zdrowotnych:
•
•

leczenie ogólnostomatologiczne (grupa VII);
leczenie stomatologiczne z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii (grupa VI);

•

leczenie stomatologiczne z zakresu protetyki oraz z zakresu ortodoncji (grupa V);

•

leczenie protetyczne osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki (grupa IV);

•

leczenie stomatologiczne osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, jeżeli wynika
to ze wskazań medycznych, w znieczuleniu ogólnym (grupa III);

•

leczenie stomatologiczne osób z grupy wysokiego ryzyka, nosicieli wirusa HIV oraz chorych na AIDS
(grupa II);
stomatologiczna pomoc doraźna (grupa I).

•

Ogólne założenia systemu finansowania ambulatoryjnej opieki stomatologicznej w 2004 r. były następujące:
•
•

System finansowania świadczeń ustalono w oparciu o cenę jednostkową za punkt lub ryczałt.
Jednostką rozliczeniową dla kontraktowanych świadczeń stomatologicznych był punkt rozliczeniowy,
za wyjątkiem świadczeń z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej.

•

•

Cena jednostkowa świadczenia zdrowotnego rozliczanego punktem to iloczyn punktowej wartości
danego rodzaju świadczenia zdrowotnego, ceny jednego punktu przyjętej dla leczenia
ogólnostomatologicznego oraz właściwego wskaźnika korygującego.
Wartości punktowe świadczeń zdrowotnych określone zostały w Katalogu świadczeń.

•

Jednostką rozliczeniową dla świadczeń ze stomatologicznej pomocy doraźnej był ryczałt.

•

Ryczałt to stała kwota finansowania za udzielone w ciągu 12–godzinnego dyżuru świadczenia,
niezależna od ilości i rodzaju udzielonych świadczeń.

Kwota finansowania gotowości do udzielania świadczeń i za udzielone świadczenia w ciągu 12–godzinnego
dyżuru jest iloczynem ceny jednego punktu przyjętej dla leczenia ogólnostomatologicznego i właściwego
wskaźnika korygującego.

325

Raport NFZ za 2004 r.

5.8.1.2

Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM (NFZ ogółem)

Tabela 650 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM (NFZ ogółem)

STM

Oddział

Zawarte umowy
Dolnośląski

740

Kujawsko–Pomorski

494

Lubelski

504

Lubuski

214

Łódzki

471

Małopolski

457

Mazowiecki

764

Opolski

244

Podkarpacki

560

Podlaski

354

Pomorski

447

Śląski

1290

Świętokrzyski

313

Warmińsko–Mazurski

399

Wielkopolski

796

Zachodniopomorski

447
0

200

Dolnośląski

740

Kujawsko-Pomorski

494

Lubelski

504

Lubuski

214

Łódzki

471

Małopolski

457

Mazowiecki

764

Opolski

244

Podkarpacki

560

Podlaski

354

Pomorski

447

Śląski

400

600

800

1000

1200

1400

1290

Świętokrzyski

313

Warmińsko-Mazurski

399

Wielkopolski

796

Zachodniopomorski

447

Wykres 44 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju STM w oddziałach wojewódzkich NFZ
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Tabela 651 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM

Oddział

Wartość zawartych umów w rodzaju STM [zł]
pierwotna

Zmiana [%]

ostateczna

Dolnośląski

60 683 085

60 735 090

0,09

Kujawsko–Pomorski

56 333 362

55 625 332

-1,26

Lubelski

50 738 410

50 349 192

-0,77

Lubuski

19 761 348

20 218 564

2,31

Łódzki

61 322 619

60 694 496

-1,02

Małopolski

72 602 239

76 592 238

5,50

Mazowiecki

116 908 418

121 478 529

3,91

Opolski

19 299 143

20 218 703

4,76

Podkarpacki

53 412 804

54 984 704

2,94

Podlaski

27 154 512

26 865 225

-1,07

Pomorski

61 590 442

59 366 241

-3,61

139 935 229

142 153 833

1,59

Świętokrzyski

22 888 966

23 888 940

4,37

Warmińsko–Mazurski

44 550 602

45 639 122

2,44

Wielkopolski

68 821 963

71 288 200

3,58

Zachodniopomorski

37 253 115

38 273 144

2,74

913 256 257

928 371 553

1,66

Śląski

NFZ łącznie

Tabela 652 – Realizacja umów w rodzaju STM na dzień 31.12.2004 r.

STM
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Koszty zrealizowanych umów
[zł]

Realizacja
umowy [%]

Dolnośląski

60 735 090

58 967 160

97,09

Kujawsko–Pomorski

55 625 332

54 327 563

97,67

Lubelski

50 349 192

48 629 090

96,58

Lubuski

20 218 564

19 674 013

97,31

Łódzki

60 694 496

59 608 558

98,21

Małopolski

76 592 238

76 037 233

99,28

Mazowiecki

121 478 529

119 864 418

98,67

Opolski

20 218 703

20 164 010

99,73

Podkarpacki

54 984 704

54 412 238

98,96

Podlaski

26 865 225

26 419 060

98,34

Pomorski

59 366 241

59 288 520

99,87

142 153 833

134 522 346

94,63

Śląski
Świętokrzyski

23 888 940

22 798 370

95,43

Warmińsko–Mazurski

45 639 122

45 372 131

99,41

Wielkopolski

71 288 200

70 070 933

98,29

Zachodniopomorski
NFZ łącznie

38 273 144

37 867 810

98,94

928 371 553

908 023 453

97,81
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Tabela 653 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju STM na dzień 31.12.2004 r.

STM
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

60 735 090

59 176 893

-2,57

Kujawsko–Pomorski

55 625 332

55 115 726

-0,92

Lubelski

50 349 192

49 023 489

-2,63

Lubuski

20 218 564

19 793 891

-2,10

Łódzki

60 694 496

59 618 986

-1,77

Małopolski

76 592 238

76 735 036

0,19

Mazowiecki

121 478 529

121 091 370

-0,32

Opolski

20 218 703

20 164 006

-0,27

Podkarpacki

54 984 704

54 671 547

-0,57

Podlaski

26 865 225

26 405 203

-1,71

Pomorski

59 366 241

59 330 217

-0,06

Śląski

142 153 833

134 075 584

-5,68

Świętokrzyski

23 888 940

23 481 790

-1,70

Warmińsko–Mazurski

45 639 122

45 556 711

-0,18

Wielkopolski

71 288 200

71 105 909

-0,26

Zachodniopomorski

38 273 144

38 603 051

0,86

928 371 553

913 949 409

-1,55

NFZ łącznie

Tabela 654 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju STM na dzień 31.12.2004 r.

STM
Oddział

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

58 967 160

59 176 893

0,36

Kujawsko–Pomorski

54 327 563

55 115 726

1,45

Lubelski

48 629 090

49 023 489

0,81

Lubuski

19 674 013

19 793 891

0,61

Łódzki

59 608 558

59 618 986

0,02

Małopolski

76 037 233

76 735 036

0,92

Mazowiecki

119 864 418

121 091 370

1,02

Opolski

20 164 010

20 164 006

0,00

Podkarpacki

54 412 238

54 671 547

0,48

Podlaski

26 419 060

26 405 203

-0,05

Pomorski

59 288 520

59 330 217

0,07

134 522 346

134 075 584

-0,33

Świętokrzyski

22 798 370

23 481 790

3,00

Warmińsko–Mazurski

45 372 131

45 556 711

0,41

Wielkopolski

70 070 933

71 105 909

1,48

Zachodniopomorski

37 867 810

38 603 051

1,94

908 023 453

913 949 409

0,65

Śląski

NFZ łącznie
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0 zł

25 000 000 zł

50 000 000 zł

75 000 000 zł

100 000 000 zł

125 000 000 zł

150 000 000 zł

60 683 085

Dolnośląski

60 735 090
58 967 160
56 333 362

Kujawsko-Pomorski

55 625 332
54 327 563
50 738 410

Lubelski

50 349 192
48 629 090
19 761 348

Lubuski

20 218 564
19 674 013
61 322 619

Łódzki

60 694 496
59 608 558
72 602 239

Małopolski

76 592 238
76 037 233
116 908 418

Mazowiecki

121 478 529
119 864 418
19 299 143

Opolski

20 218 703
20 164 010
53 412 804

Podkarpacki

54 984 704
54 412 238
27 154 512

Podlaski

26 865 225
26 419 060
61 590 442

Pomorski

59 366 241
59 288 520
139 935 229

Śląski

142 153 833
134 522 346
22 888 966

Świętokrzyski

23 888 940
22 798 370
44 550 602

Warmińsko-Mazurski

45 639 122
45 372 131
68 821 963

Wielkopolski

71 288 200
70 070 933
37 253 115

Zachodniopomorski

38 273 144
37 867 810

wartość pierwotna umów

wartość ostateczna umów

koszty zrealizowanych umów

Wykres 45 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w 2004 r.
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Tabela 655, wykres 46 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju STM przypadające na jednego mieszkańca na terenie
działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

STM
Oddział

Koszty zrealizowanych umów
na 1 mieszkańca [zł]

Kraj

23,78

Dolnośląski

20,35

Kujawsko–Pomorski

26,27

Lubelski

22,19

Lubuski

19,50

Łódzki

22,95

Małopolski

23,37

Mazowiecki

23,34

Opolski

19,10

Podkarpacki

25,94

Podlaski

21,92

Pomorski

27,09

Śląski

28,53

Świętokrzyski

17,65

Warmińsko–Mazurski

31,75

Wielkopolski

20,85

Zachodniopomorski

22,33
0 zł

Kraj

23,78

Dolnośląski

20,35

Kujawsko-Pomorski

26,27

Lubelski

22,19

Lubuski

19,50

Łódzki

22,95

Małopolski

23,37

Mazowiecki

23,34

Opolski

19,10

Podkarpacki

25,94

Podlaski

21,92

Pomorski

27,09

Śląski

28,53

Świętokrzyski

17,65

Warmińsko-Mazurski

31,75

Wielkopolski

20,85

Zachodniopomorski

22,33

5 zł

10 zł

15 zł

20 zł

25 zł

30 zł

35 zł
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Tabela 656, wykres 47 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM przypadająca na jednego mieszkańca
na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

STM
Wartość zrealizowanych
świadczeń na 1 mieszkańca
[zł]

Oddział

Kraj

23,93

Dolnośląski

20,42

Kujawsko–Pomorski

26,65

Lubelski

22,37

Lubuski

19,62

Łódzki

22,96

Małopolski

23,59

Mazowiecki

23,58

Opolski

19,10

Podkarpacki

26,07

Podlaski

21,91

Pomorski

27,10

Śląski

28,44

Świętokrzyski

18,18

Warmińsko–Mazurski

31,88

Wielkopolski

21,16

Zachodniopomorski

22,76
0 zł

Kraj

23,93

Dolnośląski

20,42

Kujawsko-Pomorski

26,65

Lubelski

22,37

Lubuski

19,62

Łódzki

22,96

Małopolski

23,59

Mazowiecki

23,58

Opolski

19,10

Podkarpacki

26,07

Podlaski

21,91

Pomorski

27,10

Śląski

28,44

Świętokrzyski

18,18

Warmińsko-Mazurski

31,88

Wielkopolski

21,16

Zachodniopomorski

22,76

5 zł

10 zł

15 zł

20 zł

25 zł

30 zł

35 zł
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Wykres 48 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM na dzień 31.12.2004 r.
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5.8.2

Informacje szczegółowe

5.8.2.1

Omówienie wyników kontraktowania świadczeń w rodzaju STM w oddziałach
wojewódzkich NFZ

5.8.2.1.1

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

5.8.2.1.1.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Dolnośląskim OW NFZ

Tabela 657 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Dolnośląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj
złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

1008

761

0

761

STM

Tabela 658 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Dolnośląskim OW NFZ

Odwołania
Rodzaj
łącznie

nieuwzględnione

93

STM

uwzględnione

93

0

Tabela 659 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

740

Tabela 660 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

2

Tabela 661 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Dolnośląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

60 683 085

Zmiana [%]

ostateczna
60 735 090

0,09

Tabela 662 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Dolnośląskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

5.8.2.1.1.2

58 967 160

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
59 176 893

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.8.2.1.2

Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

5.8.2.1.2.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Kujawsko–Pomorskim OW
NFZ

Tabela 663 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

524

496

38

486

Tabela 664 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

4

4

0

Tabela 665 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

494

Tabela 666 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

bd

Tabela 667 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

56 333 362

Zmiana [%]

ostateczna
55 625 332

-1,26

Tabela 668 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

5.8.2.1.2.2

54 327 563

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
55 115 726

Uwagi Oddziału

Wartość kontraktów w rodzaju leczenia stomatologiczne w 2004 roku wzrosła o 1,48% w porównaniu
do 2003 roku.
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5.8.2.1.3

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

5.8.2.1.3.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Lubelskim OW NFZ

Tabela 669 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Lubelskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

616

510

5

501

Tabela 670 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Lubelskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 671 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

504

Tabela 672 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

1

Tabela 673 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Lubelskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

50 738 410

Zmiana [%]

ostateczna
50 349 192

-0,77

Tabela 674 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Lubelskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

5.8.2.1.3.2

48 629 090

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
49 023 489

Uwagi Oddziału

Podczas planowania minimalnego zabezpieczenia stomatologicznego na 2004 r. w LOW NFZ stosowano
równoważnik przyznawania 70 tysięcy punktów na 3,3 tysiące osób, tzw. stomatologiczny kontrakt
przeliczeniowy. Kontraktowanie świadczeń stomatologicznych oparte było na danych wynikających z
wojewódzkich planów zdrowotnych.
Przy planowaniu zapotrzebowania punktowego na świadczenia stomatologiczne w 2004 roku na terenie działania
Lubelskiego OW NFZ brano pod uwagę:
•

liczbę ludności na terenie działania Oddziału,
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•

treść rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać
minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

•

jeden etat przeliczeniowy określony jako 70 tysięcy punktów miesięcznie,

•

konieczność zabezpieczenia świadczeń stomatologicznych II grupy, tj. stomatologicznego leczenia
pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, nosicieli wirusa HIV oraz chorych na AIDS (w konkursie ofert na
2004 r. nie złożono ofert na ww. świadczenia, a więc nie było świadczeniodawców tej grupy świadczeń).

W 2004 r. przy szczegółowym podziale zaplanowanej ogólnej liczby punktów na poszczególne zakresy
świadczeń stomatologicznych brano pod uwagę:
•
•

•

procentowy udział poszczególnych świadczeń zdrowotnych w ogólnej liczbie świadczeń
stomatologicznych udzielonych w 2001, 2002 i 2003 roku,
procentowe udział świadczeń zdrowotnych udzielonych w poszczególnych grupach ubezpieczonych
(dzieci i młodzież do 18. roku życia, kobiety w ciąży, pozostałe grupy ubezpieczonych) udzielonych
w 2001, 2002 i 2003 roku,
zapotrzebowanie ubezpieczonych na dany zakres świadczeń stomatologicznych.

W kontraktowaniu świadczeń stomatologicznych w województwie lubelskim na rok 2003 i 2004 kładziono
szczególny nacisk na zwiększanie dostępności tych świadczeń dla dzieci i młodzieży, a zwłaszcza młodzieży
szkolnej. Kontraktowanie świadczeń z zakresu specjalistyki stomatologicznej oparte było o mapę zasobów
kadrowych (lekarzy stomatologów) w poszczególnych specjalnościach na terenie województwa. Szczególną
uwagę przywiązywano do zabezpieczenia świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej i ortodoncji.
Świadczenia stomatologiczne, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w ramach ostrego dyżuru stomatologicznego,
rozliczane były punktowo. Ostry dyżur stomatologiczny rozliczany był stawką ryczałtową.
Plan określający zapotrzebowanie (wyrażone w punktach) na świadczenia stomatologiczne dla wszystkich
ubezpieczonych uwzględniał również świadczenia dla kobiet w ciąży i dzieci.
W 2004 r. w lecznictwie stomatologicznym wystąpiło niepełne wykonanie zakontraktowanych świadczeń,
co skutkowało niewykonaniem przewidywanych kosztów na ten rok. Koszty zawartych umów w zakresie
świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne wyniosły 50 349,19 tys. zł, natomiast koszty zrealizowanych umów
w tym zakresie (zapłacone rachunki) wyniosły 48 629,09 tys. zł, co stanowiło 96,58% wartości zawartych umów.
Sytuacja taka spowodowana była między innymi brakiem możliwości przesunięcia przez świadczeniodawców
środków finansowych pomiędzy grupami kontraktowanych świadczeń np. między protetyką (grupa V),
a leczeniem stomatologicznym (grupa VII). Ponadto do niewykonania przyczynił się fakt wprowadzenia przez
NFZ obowiązku przeznaczania przez świadczeniodawcę z puli środków określonych umową na stomatologię
ogólną 20% na leczenie dzieci. Świadczeniodawcy nie realizowali leczenia dzieci i w związku z tym nie
wykorzystali zakontraktowanych środków w całości.
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5.8.2.1.4

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ

5.8.2.1.4.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Lubuskim OW NFZ

Tabela 675 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Lubuskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

291

290

1

209

Tabela 676 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Lubuskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 677 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

214

Tabela 678 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

0

Tabela 679 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Lubuskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

19 761 348

Zmiana [%]

ostateczna
20 218 564

2,31

Tabela 680 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Lubuskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

5.8.2.1.4.2

19 674 013

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
19 793 891

Uwagi Oddziału

Podczas planowania minimalnego zabezpieczenia stomatologicznego na 2004 rok w LOW NFZ stosowano
równoważnik przyznawania 70 tysięcy punktów na jeden etat przeliczeniowy.
Przy planowaniu zapotrzebowania punktowego na świadczenia stomatologiczne w 2004 roku na terenie działania
Lubuskiego OW NFZ brano pod uwagę:
•
liczbę ludności na terenie działania Oddziału,
•
•

treść rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać
minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
jeden etat przeliczeniowy określony jako 70 tysięcy punktów miesięcznie.
337

Raport NFZ za 2004 r.

W 2003 roku była zakontraktowana poradnia stomatologii dziecięcej oraz poradnia chorób błon śluzowych
przyzębia. W 2004 roku wystąpił brak wyżej wymienionych poradni, ponieważ wystąpiło ograniczenie katalogu
świadczeń specjalistycznych.
W 2003 roku zakontraktowane były na terenie działania Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ambulatoria
stomatologiczne, gdzie jednostką rozliczeniową był punkt rozliczeniowy. Natomiast w 2004 roku LOW NFZ
wprowadził dyżury 12 godzinne (od poniedziałku do piątku) oraz 24–godzinne dyżury (w soboty, niedziele
i święta). Jednostką rozliczeniową był tutaj ryczałt.
W 2004 roku Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ ogłaszał konkursy ofert na udzielanie świadczeń w następujących
poradniach stomatologicznych: pomoc doraźna, leczenie stomatologiczne osób z grupy wysokiego ryzyka,
nosicieli wirusa HIV oraz chorych na AIDS. Na wyżej wymienione zakresy świadczeń nie wpłynęły w 2004 roku
żadne oferty.
Główne problemy występujące na linii świadczeniodawca – NFZ
•

ograniczenie maksymalnej wartości punktowej na jeden etat przeliczeniowy,

•

ograniczenie maksymalnej wartości kontraktu do 150.000 punktów miesięcznie dla poradni
ortodontycznych i protetycznych spowodował, że okres oczekiwania na wykonanie aparatu
ortodontycznego lub uzupełnienia protetycznego znacznie się wydłużył,

•

katalog świadczeń dla poradni chirurgii stomatologicznej był ograniczony i zawierał wąski zakres
procedur specjalistycznych,

•

niektóre procedury specjalistyczne w poradni chirurgii stomatologicznej zawarte były w katalogu
świadczeń w ramach poradni chirurgii szczękowo–twarzowej, której brak na terenie województwa
lubuskiego,

•

brak na terenie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poradni: stomatologicznej pomocy doraźnej,
leczenie stomatologiczne osób z grupy wysokiego ryzyka, nosicieli wirusa HIV oraz chorych na AIDS,
z powodu braku ofert na ww. zakresy,

•

brak możliwości przesunięcia przez świadczeniodawców środków finansowych pomiędzy grupami
kontraktowanych świadczeń np. między protetyką (grupa V) a leczeniem stomatologicznym (grupa VII).

Główne problemy występujące na linii świadczeniodawca – pacjent
•
•

brak kontynuacji rozpoczętych zabiegów profilaktycznych,
mały nacisk na rodziców na profilaktykę stomatologiczną u dzieci,

•

zgłaszanie się do gabinetów stomatologicznych dzieci i młodzieży do 18 r.ż. bez opiekunów prawnych,

•

zbyt długie terminy oczekiwania na udzielenie świadczenia,

•
•

duża roszczeniowość pacjentów,
pacjenci zgłaszali się do poradni stomatologicznej bez książeczek RUM,

•

pacjenci zgłaszali się do specjalistów bez wymaganych skierowań do poradni specjalistycznej.
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5.8.2.1.5

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

5.8.2.1.5.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Łódzkim OW NFZ

Tabela 681 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Łódzkim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

629

559

58

552

Tabela 682 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Łódzkim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 683 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

471

Tabela 684 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

3

Tabela 685 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Łódzkim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

61 322 619

Zmiana [%]

ostateczna
60 694 496

-1,02

Tabela 686 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Łódzkim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

5.8.2.1.5.2

59 608 558

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
59 618 986

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.8.2.1.6

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.8.2.1.6.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Małopolskim OW NFZ

Tabela 687 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Małopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj
złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

177

517

0

454

STM

Tabela 688 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Małopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

STM

Tabela 689 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Małopolskim OW NFZ

Liczba zawartych umów

Rodzaj

2004 r.
STM

457

Tabela 690 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

4

Tabela 691 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Małopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

Zmiana [%]

ostateczna

72 602 239

76 592 238

5,50

Tabela 692 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Małopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

5.8.2.1.6.2

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

76 037 233

76 735 036

Uwagi Oddziału

Leczenie pacjentów z HIV
Brak ofert z terenu Małopolski na ten zakres leczenia
Leczenie protetyczne specjalistyczne i leczenie protetyczne osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów
Wykonywane przez dwóch świadczeniodawców na terenie Krakowa.
Porady specjalistyczne
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W latach 1999 – 2003 w ramach świadczeń stomatologicznych była kontraktowana również chirurgia
szczękowo–twarzowa. Wprowadzone przez Centralę NFZ w 2004 roku ujednolicone ogólne zasady
kontraktowania nie dopuściły w stomatologii rozliczania poprzez produkt jednostkowy – porada.
Chirurgia szczękowo–twarzowa od roku 2004 jest poradnią w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
Głównym problemem zgłaszanym przez świadczeniodawców była zaniżona cena punktu rozliczeniowego
w stomatologii. Druga podnoszona kwestia to coraz większa ilość danych, które obowiązkowo musiały być
sprawozdawane do NFZ.
Dla MOW NFZ problemem jest poprawność sprawozdawczości otrzymywanej od świadczeniodawców. Wydział
Monitorowania MOW NFZ ocenia, że świadczeniodawcy popełniają błędy wynikające z nieznajomości
szczegółowych zapisów przypisanych danej procedurze. Świadczeniodawcy ze swej strony zgłaszają potrzebę
otrzymania od NFZ szczegółowego komentarza rozszerzającego wyjaśnienia co do zasad rozliczania
poszczególnych procedur.
Zgłaszane przez Świadczeniodawców problemy to zbyt mała ilość punktów co wymusza ograniczania świadczeń
i w konsekwencji budzi roszczeniowe zachowania pacjentów. Drugi problem to zakres przysługujących świadczeń
w ramach ubezpieczenia NFZ. Pacjenci co oczywiste oczekują większego zakresu procedur refundowanych niż
procedury określone w rozporządzeniu ministra zdrowia.
Podsumowanie kontraktowania na 2004 r.
Środki finansowe na świadczenia w rodzaju stomatologia w planie Małopolskiego OW na 2004 były większe
o 4,8% niż w roku 2003. Pozwoliło to na zakontraktowanie większej ilości świadczeń. Wzrosła również liczba
zawartych umów o 21% w stosunku do 2003 r. Było to wynikiem dużego zainteresowania stomatologów
przystąpieniem do umowy z NFZ oraz faktem, że gabinety stomatologiczne oferują coraz wyższy i wyrównany
poziom wyposażenia.
Bezpośrednie porównanie ilości zakontraktowanych punktów rozliczeniowych w latach 2003–2004 nie jest
miarodajne, ponieważ nastąpiła zmiana zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych. Skutkiem zmian
zasad kontraktowania był też spadek ilości umów z zakresu chirurgii stomatologicznej. W roku 2004 zaostrzono
kryterium dla kontraktów z chirurgii stomatologicznej o wymóg posiadania tytułu specjalisty. Spowodowało to
spadek ilości umów z zakresu chirurgii o 14% w stosunku do 2003 r.
Na 2004 zakontraktowano stomatologiczną pomoc doraźną. Świadczeniodawcy zgłaszają w tym zakresie fakt
niewspółmiernie niskiej wyceny do kosztów, które muszą być poniesione przy realizacji tych świadczeń. Skutkiem
tego jest duża fluktuacja zawartych umów. Świadczeniodawcy rezygnują po roku z kontynuacji umowy.
W zakresie świadczeń stomatologicznych dla pacjentów z grupy ryzyka HIV z terenu Małopolski nie wpłynęła
żadna oferta.
Zwiększenie środków w planach finansowym umożliwiło zdecydowane podwyższenie wyceny punktu
w rozliczeniach świadczeń specjalistycznych. Stomatolodzy zgłaszają również konieczność podwyższenia ceny
za świadczenia podstawowe, których koszt z roku na rok jest coraz wyższy, co jest wynikiem inflacji oraz
rosnących wymagań sanitarno–epidemiologicznych.
Wydzielenie odrębnego produktu przeznaczonego wyłącznie dla dzieci do 18 r.ż. stanowiło początek
zdecydowanego wydzielenia świadczeń dla dzieci i młodzieży, które powinny stanowić priorytetowy zakres
w rodzaju stomatologia. Następne lata powinny przynieść stopniowe zwiększanie ilości świadczeń
profilaktycznych, a stopniowe ograniczanie świadczeń związanych z leczeniem powikłań nieleczonej choroby
próchnicowej.
Podsumowania realizacji świadczeń w roku 2004
Ogólne podsumowanie realizacji świadczeń w rodzaju stomatologia wykazuje niewielkie niewykonania. Jest
to prawdopodobnie skutek niezapłacenia za nadwykonania zrealizowane w 2003 r., co spowodowało, że
w 2004 r. świadczeniodawcy bardzo rygorystycznie limitowali świadczenia do poziomu ilości zapisanych
w umowach.
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5.8.2.1.7

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

5.8.2.1.7.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Mazowieckim OW NFZ

Tabela 693 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Mazowieckim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

865

800

178

771

Tabela 694 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Mazowieckim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 695 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

764

Tabela 696 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

0

Tabela 697 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Mazowieckim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

116 908 418

Zmiana [%]

ostateczna
121 478 529

3,91

Tabela 698 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Mazowieckim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

5.8.2.1.7.2

119 864 418

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
121 091 370

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.8.2.1.8

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.8.2.1.8.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Opolskim OW NFZ

Tabela 699 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Opolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

255

243

12

243

Tabela 700 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Opolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 701 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

244

Tabela 702 Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

4

Tabela 703 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Opolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

19 299 143

Zmiana [%]

ostateczna
20 218 703

4,76

Tabela 704 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Opolskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

5.8.2.1.8.2

20 164 010

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
20 164 006

Uwagi Oddziału

Podczas planowania minimalnego zabezpieczenia stomatologicznego na 2004 r. w OOW NFZ stosowano
równoważnik przyznawania 70 tysięcy punktów na 3,3 tysiące osób, tzw. stomatologiczny kontrakt
przeliczeniowy. Kontraktowanie świadczeń stomatologicznych oparte było na danych wynikających z
wojewódzkich planów zdrowotnych. W planowaniu zapotrzebowania punktowego na świadczenia
stomatologiczne w 2004 roku na terenie działania Opolskiego OW NFZ brano pod uwagę:
•

liczbę ludności na terenie działania Oddziału,

•

treść rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać
minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
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•
•

jeden etat przeliczeniowy określony jako 70 tysięcy punktów miesięcznie,
konieczność zabezpieczenia świadczeń stomatologicznych II grupy, tj. stomatologicznego leczenia
pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, nosicieli wirusa HIV oraz chorych na AIDS (w konkursie ofert
na 2004 r. nie złożono ofert na ww. świadczenia, a więc nie było świadczeniodawców tej grupy
świadczeń).

W 2004 r. przy szczegółowym podziale zaplanowanej ogólnej liczby punktów na poszczególne zakresy
świadczeń stomatologicznych brano pod uwagę:
•
procentowy udział poszczególnych świadczeń zdrowotnych w ogólnej liczbie świadczeń
stomatologicznych udzielonych w 2001, 2002 i 2003 roku,
•
procentowy udział świadczeń zdrowotnych udzielonych w poszczególnych grupach ubezpieczonych
(dzieci i młodzież do 18. roku życia, kobiety w ciąży, pozostały grupy ubezpieczonych) udzielonych
w 2001, 2002 i 2003 roku,
•
zapotrzebowanie ubezpieczonych na dany zakres świadczeń stomatologicznych.
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5.8.2.1.9

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

5.8.2.1.9.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Podkarpackim OW NFZ

Tabela 705 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Podkarpackim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

576

561

14

560

Tabela 706 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Podkarpackim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

2

1

1

Tabela 707 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

560

Tabela 708 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

bd

Tabela 709 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Podkarpackim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

53 412 804

Zmiana [%]

ostateczna
54 984 704

2,94

Tabela 710 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Podkarpackim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

5.8.2.1.9.2

54 412 238

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
54 671 547

Uwagi Oddziału

Planując zabezpieczenie świadczeń stomatologicznych na 2004 rok w Podkarpackim OW NFZ w Rzeszowie
stosowano zasadę przyznawania 70 tysięcy punktów na 3,3 tysiące osób czyli tzw. stomatologiczny kontrakt
przeliczeniowy.
Przy ustalaniu zapotrzebowania punktowego na świadczenia stomatologiczne w 2004 roku brano pod uwagę
liczbę mieszkańców woj. podkarpackiego oraz zapotrzebowanie ubezpieczonych na dany zakres świadczeń
stomatologicznych.
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5.8.2.1.10 Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
5.8.2.1.10.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Podlaskim OW NFZ
Tabela 711 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Podlaskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 712 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Podlaskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

82

82

0

Tabela 713 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

354

Tabela 714 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

2

Tabela 715 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Podlaskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

27 154 512

Zmiana [%]

ostateczna
26 865 225

-1,07

Tabela 716 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Podlaskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

26 419 060

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
26 405 203

5.8.2.1.10.2 Uwagi Oddziału
W roku 2003 obowiązywały wieloletnie umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte do dnia
31 grudnia 2003 roku. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w roku 2004 przeprowadzono na podstawie
materiałów informacyjnych, przyjętych na podstawie uchwały Zarządu NFZ nr 226/03.
Podlaski OW NFZ jako zasadę kontraktowania przyjął jeden etat przeliczeniowy lekarza stomatologa
przypadający na 2700 ludności w wymiarze 70 000 punktów miesięcznie.
Na rok 2004 Podlaski OW NFZ zawarł 354 umowy o udzielanie świadczeń, z czego 280 umów z indywidualnymi
praktykami lekarskimi (79,09%), 59 umów z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej (16,6%) oraz 13 umów
z publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (3,67%).
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Ubezpieczeni w okresie 2003–2004 podnosili następujące problemy związane z realizacją świadczeń
stomatologicznych:
•

długie okresy oczekiwania na wykonanie świadczeń z zakresu: protetyki i ortodoncji,

•

niska jakość usług stomatologicznych (jakość stosowanych materiałów do wypełnień).

W roku 2004 wpłynęło 197 skarg dotyczących świadczeń stomatologicznych.
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5.8.2.1.11 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.8.2.1.11.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Pomorskim OW NFZ
Tabela 717 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

618

548

63

538

Tabela 718 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

6

6

0

Tabela 719 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

447

Tabela 720 Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

5

Tabela 721 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

Zmiana [%]

ostateczna

61 590 442

59 366 241

-3,61

Tabela 722 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Pomorskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

59 288 520

59 330 217

5.8.2.1.11.2 Uwagi Oddziału
Zwiększa się corocznie ilość kontraktów zawartych przez Oddział, zarówno ogólnostomatologicznych
jak i specjalistycznych.
Zauważa się corocznie zwiększone zainteresowanie oferentów konkursem na świadczenia stomatologiczne.
Główne problemy występujące na linii świadczeniodawca – NFZ
•

Problemy ze złożeniem oferty w wersji elektronicznej.

•

Problemy ze zrozumieniem produktów kontraktowych i błędnie złożenie oferty na poszczególne zakresy.

•

Złożenie planu rzeczowo–finansowego na jeden miesiąc, a nie na cały rok.
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•
•

Brak uszczegółowienia kryteriów oceny i zastrzeżenia do wyceny poszczególnych kryteriów.
Krótkie terminy przeznaczone na negocjacje ze Świadczeniodawcami.

Główne problemy występujące na linii świadczeniodawca – pacjent
•

Jakość wykonanych świadczeń (głównie zastrzeżenia dotyczyły aparatów ortodontycznych i uzupełnień
protetycznych).

•

Zastrzeżenia do długości oczekiwania na świadczenia i niejasne kryteria zapisywania w kolejce
oczekujących.

•

Nieprzestrzegania zasady przyjęcia pacjenta z bólem w dniu zgłoszenia.

349

Raport NFZ za 2004 r.

5.8.2.1.12 Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.8.2.1.12.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Śląskim OW NFZ
Tabela 723 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Śląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

1517

1484

33

1386

Tabela 724 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Śląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 725 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

1290

Tabela 726 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

bd

Tabela 727 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Śląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

Zmiana [%]

ostateczna

139 935 229

142 153 833

1,59

Tabela 728 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Śląskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

134 522 346

134 075 584

5.8.2.1.12.2 Uwagi Oddziału
Ciągle zmieniające się zasady kontraktowania świadczeń stwarzają problemy interpretacyjne ich zapisów
zarówno Oddziałowi NFZ, jak i Świadczeniodawcom. Zapytania kierowane do Centrali NFZ, na podstawie pism
od Świadczeniodawców, dotyczące interpretacji przepisów pozostają bez odpowiedzi, co rodzi konflikty na linii
Oddział NFZ – Świadczeniodawca.
Z pism kierowanych do Oddziału NFZ najczęściej zgłaszane przez ubezpieczonych problemy to:
•

brak możliwości dopłat do materiałów ponadstandardowych,
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•

brak możliwości leczenia ortodontycznego osób z wadami wrodzonymi w obrębie twarzoczaszki powyżej
18. roku życia,

•

brak możliwości leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym osób ze schorzeniami innymi
niż upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym lub głębokim np. z dziecięcym porażeniem mózgowym
lub osób spastycznych.
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5.8.2.1.13 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
5.8.2.1.13.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Świętokrzyskim OW NFZ
Tabela 729 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Świętokrzyskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

340

330

8

312

Tabela 730 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Świętokrzyskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

7

7

0

Tabela 731 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

313

Tabela 732 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

7

Tabela 733 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Świętokrzyskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

22 888 966

Zmiana [%]

ostateczna
23 888 940

4,37

Tabela 734 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Świętokrzyskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

22 798 370

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
23 481 790

5.8.2.1.13.2 Uwagi Oddziału
W drodze postępowania konkursowego zakontraktowano świadczenia stomatologiczne na 2004 r. we wszystkich
grupach, poza grupą II, czyli leczeniem pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, nosicieli wirusa HIV oraz chorych
na AIDS (nie wpłynęła żadna oferta).
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Główne problemy występujące na linii świadczeniodawca – NFZ
•

świadczeniodawcy kwestionują zbyt niski poziom finansowania, nie pokrywający rzeczywistych kosztów
udzielania świadczeń,

•

błędy w raportach statystycznych dotyczące głównie dublowania się wykonanych usług.

Główne problemy występujące na linii świadczeniodawca – pacjent
•
•

pacjenci zgłaszali brak informacji dotyczących świadczeń gwarantowanych w ramach umowy z NFZ,
nieczytelność wykazów umieszczonych w gabinetach lub ich brak,
w związku z możliwością pobierania przez lekarzy stomatologów dopłat do świadczeń gwarantowanych
pacjenci zgłaszali brak jednolitych zasad i wysokości tych dopłat.

W związku z coraz większym zainteresowaniem współpracą z NFZ wśród placówek udzielających świadczeń
w zakresie leczenia stomatologicznego i dużą ilością ofert wpływającą do Św OW NFZ w ramach konkursów
ofert, problemem staje się przyjęcie strategii kontraktowania świadczeń w ramach posiadanych środków
finansowych. Liczba zgłoszonych przez oferentów etatów na terenie wielu gmin (dotyczy to głównie miast
powiatowych i miasta Kielce) znacznie przewyższa planowaną. W tej sytuacji, przyjmując strategię
zakontraktowania świadczeń u wszystkich oferentów, kontraktuje się świadczenia w ilości poniżej przyjętego
etatu przeliczeniowego. Skutkuje to obniżeniem dostępności w ramach jednego gabinetu, przy zwiększonej ich
liczbie. Chcąc zakontraktować tylko pełne etaty należy brać pod uwagę konieczność nie wybrania części ofert
z danego terenu. Jednakże należy tu zwrócić uwagę na konieczność utrzymania ciągłości udzielania świadczeń
w gabinetach, które wcześniej współpracowały z NFZ (niejednokrotnie nowi oferenci otrzymują wyższe oceny
ofert).
Dążąc do rozwiązania tego problemu i mając świadomość, na których terenach problem ten może zaistnieć,
planując zabezpieczenie świadczeń można rozważyć zwiększenie ilości zaplanowanych etatów przeliczeniowych
ponad ilość wynikającą z liczby ludności. Pozwoliłoby to na zakupienie większej ilości punktów (w związku
z ilością w ofertach), ale niewątpliwie skutkowałoby obniżeniem poziomu finansowania na terenie całego
województwa. Optymalnym rozwiązaniem byłoby utrzymanie tendencji wzrostowej planu finansowego
pozwalającej na zwiększanie ilości zakontraktowanych świadczeń przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu
finansowania.
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5.8.2.1.14 Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
5.8.2.1.14.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Warmińsko–Mazurskim OW
NFZ
Tabela 735 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

76

61

9

61

Tabela 736– Liczba odwołań w rodzaju STM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 737 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

399

Tabela 738 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

9

Tabela 739 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

44 550 602

Zmiana [%]

ostateczna
45 639 122

2,44

Tabela 740 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

45 372 131

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
45 556 711

5.8.2.1.14.2 Uwagi Oddziału
W roku 2004 w realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne występowały następujące problemy:
•
Zmiany zasad sposobu kontraktowania i rozliczania świadczeń – zmiana wycen punktowych
w porównaniu z rokiem 2003 powodowała duże trudności w realizacji kontraktów przez
świadczeniodawców. Po przeprowadzeniu analizy wykonania usług w I kwartale zaistniała konieczność
zwiększenia ilości zakontraktowanych świadczeń, w szczególności w poradniach specjalistycznych:
ortodontycznych, chirurgii stomatologicznej, poradniach stomatologicznych dla osób upośledzonych
umysłowo oraz poradniach protetycznych.
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•

Sztywny podział świadczeń ogólnostomatologicznych na świadczenia dla dorosłych i dzieci. Wszyscy
świadczeniodawcy zgłaszali jako trudne albo wręcz niemożliwe zadeklarowanie sztywnej, miesięcznej
ilości świadczeń na rzecz dorosłych lub dzieci. Wiązało się to z koniecznością częstego korygowania
struktury kontraktów, brakiem realizacji kontraktu w jednej z grup oraz uniemożliwiało płynne
wykonywanie świadczeń.

•

Dostosowanie ilości zakontraktowanych usług do potrzeb świadczeniobiorców, wynikających ze
zgłoszonych przez świadczeniodawców wniosków; składane przez świadczeniodawców wnioski,
o dokonanie zmian w umowach, wynikały z obserwowanego przez nich wzrostu zapotrzebowania na
świadczone przez nich usługi, jak również w sytuacjach wyjątkowych, z powodu przerw w udzielaniu
świadczeń przez podmioty funkcjonujące na tym samym terenie.

•

Zgłaszano też problem w sporządzaniu list oczekujących. Stomatolodzy mieli do wyboru tylko
podstawowe jednostki np. 1800 lub 1830. W tej sytuacji nie mieli możliwości wykazać listy oczekujących
oddzielnie na leczenie zachowawcze w rozbiciu na dorosłych, dzieci i profilaktykę oraz leczenie
protetyczne w poradni stomatologicznej, a także osobno świadczeń z grupy VII i grup V, VI w poradniach
specjalistycznych.
Na prawidłowe realizowanie kontraktu niekorzystnie wpływały częste zmiany procedur detekcyjnych
monitorowania świadczeń.
Możliwość dostosowania czasu pracy poradni – szczególnie gabinetów udzielających świadczeń na
terenie placówek edukacyjno–wychowawczych – do czasu pracy tych placówek (przerwa w realizacji
świadczeń np. na okres przerw wakacyjnych).

•
•

Główne problemy zgłaszane przez ubezpieczonych
•

odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi z bólem,

•
•

długi okres oczekiwania na świadczenie zdrowotne w zakresie protetyki stomatologicznej,
utrudniony dostęp do świadczeń w zakresie ortodoncji,

•

jakość wykonanych uzupełnień protetycznych.

Komentarz
Plan zabezpieczenia świadczeń na rok 2004 określający zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w rodzaju
leczenie stomatologiczne został opracowany w punktach uwzględniając zabezpieczenie świadczeń dla dzieci
i młodzieży do 18. roku życia oraz kobiet w ciąży na podstawie wykonania poszczególnych procedur
stomatologicznych w latach 2002 i 2003.
Zgodnie z zasadami kontraktowania świadczeń, określonymi w materiałach informacyjnych, zabezpieczono
świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży do 18. roku życia na poziomie 20% środków przeznaczonych na
podstawowe świadczenia stomatologiczne.
Sztywny podział świadczeń ogólnostomatologicznych na świadczenia dla dorosłych i dzieci oraz oddzielne
kontraktowanie świadczeń w zakresie leczenia protetycznego przyczynił się do niepełnego wykonanie
zakontraktowanych świadczeń w roku 2004. Spowodowane było to brakiem możliwości przesunięć środków
finansowych pomiędzy zakresami bez zmiany ilości zakontraktowanych świadczeń w poszczególnych zakresach,
w drodze aneksu do umowy.
Zabezpieczenie specjalistycznych świadczeń stomatologicznych zaplanowano w oparciu o istniejące dotychczas
poradnie specjalistyczne (ograniczenia w planowaniu pełnego zabezpieczenia świadczeń specjalistycznych
stanowiły braki odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów na terenie województwa).
Zaplanowano zwiększenie poradni chirurgii stomatologicznej w związku z możliwością realizowania
tych świadczeń przez lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.
W porównaniu z rokiem 2003 zawarto większą liczbę umów w rodzaju leczenie stomatologiczne. Jako znaczącą
należy też zaznaczyć tendencję, że corocznie wzrastała liczba umów zawieranych z indywidualnymi praktykami
lekarskimi.
W roku 2004 na terenie Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nie były realizowane
świadczenia w zakresie leczenia stomatologicznego osób z grupy wysokiego ryzyka, nosicieli wirusa HIV oraz
chorych na AIDS – z powodu braku świadczeniodawców chętnych do realizacji ww. świadczeń.
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5.8.2.1.15 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.8.2.1.15.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Wielkopolskim OW NFZ
Tabela 741 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Wielkopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

1041

926

68

830

Tabela 742 – Liczba odwołań w rodzaju STM Wielkopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 743 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

796

Tabela 744 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

0

Tabela 745 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Wielkopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

68 821 963

Zmiana [%]

ostateczna
71 288 200

3,58

Tabela 746 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Wielkopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

70 070 933

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
71 105 909

5.8.2.1.15.2 Uwagi Oddziału
Niezadowolenie świadczeniodawców z ceny za jeden punkt rozliczeniowy oraz wielkości punktowej zawartych
umów.
Główne problemy rozpatrzone przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców WOW NFZ dotyczyły niezadowolenia
pacjentów z jakości wykonanych usług u lekarzy stomatologów, tj. złej jakości materiałów stomatologicznych
wykorzystywanych do leczenia stomatologicznego, jak również jakości wykonanych protez.
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W postępowaniu konkursowym w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
leczenie stomatologiczne na roku 2004 ujednolicono zasady kontraktowania oraz zrezygnowano z płatności
za gotowość do pełnienie dyżurów.
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5.8.2.1.16 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.8.2.1.16.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju STM w Zachodniopomorskim OW
NFZ
Tabela 747 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Zachodniopomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

STM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 748 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Zachodniopomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
STM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 749 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

STM

447

Tabela 750 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

STM

bd

Tabela 751 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Zachodniopomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
STM

37 253 115

Zmiana [%]

ostateczna
38 273 144

2,74

Tabela 752 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

STM

37 867 810

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
38 603 051

5.8.2.1.16.2 Uwagi Oddziału
W rodzaju leczenie stomatologiczne w latach 2003 i 2004 zakontraktowano wszystkie zakresy świadczeń
stomatologicznych przedstawione w tabelach, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Szczegółowych materiałach
informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej”.
Kontraktowanie stomatologicznych świadczeń specjalistycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego
oparto o zasoby kadrowe w poszczególnych specjalnościach.
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5.9 Leczenie Uzdrowiskowe – UZD
5.9.1
5.9.1.1

Informacje ogólne
Charakterystyka rodzaju

Leczenie uzdrowiskowe kontraktowane jest dla dorosłych i osobno dla dzieci. Leczenie zarówno dla dorosłych,
jak i dla dzieci prowadzone jest w trybie leczenia szpitalnego uzdrowiskowego, leczenia sanatoryjnego
uzdrowiskowego oraz leczenia ambulatoryjnego. Dla dzieci kontraktowane jest dodatkowo leczenie sanatoryjne
z opiekunem.
Zasady kontraktowania świadczeń w rodzaju leczenie uzdrowiskowe w 2004 r. były następujące:
•
Jedna umowa zawarta na 3 lata przedłużana co roku aneksem zmieniającym ilość miejsc oraz cenę
jednostkową osobodnia.
•

Rozdzielnik zakontraktowanych miejsc na oddział wojewódzki NFZ, uwzględniający wielkość populacji,
epidemiologię i kolejkę osób oczekujących oraz preferowane przez oddziały zakłady lecznictwa
uzdrowiskowego.

•

Oddziałem rozliczającym
uzdrowiskowego.

•

Rozliczanie miesięczne umowy za wykonane osobodni.

jest

oddział,

na

którego

terenie

ma

siedzibę

zakład

lecznictwa

Świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenie uzdrowiskowe na 2004 rok zostały zakontraktowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ dla terenu całego kraju w następujących zakresach:
•

uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych – 21 dni,

•
•

uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych – 21 dni,
uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci – 21 dni,

•

uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci – 27 dni,

•
•

uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci pod opieką osoby dorosłej – 21 dni,
uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych – 6 do 18 osobodni zabiegowych.

Leczenie uzdrowiskowe dorosłych:
•

w sanatorium – odbywa się w ramach urlopu; świadczeniobiorcy ponoszą częściową odpłatność
za koszty wyżywienia i zakwaterowania (zgodnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004
roku (DzU nr 274, poz. 2474),

•

w szpitalu uzdrowiskowym – bezpłatne, w ramach zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.

Leczenie uzdrowiskowe dzieci:
•
•
•

w szpitalu uzdrowiskowym (od trzeciego do osiemnastego roku życia), turnusy 27–dniowe. W szpitalu
takim dzieci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarsko–pielęgniarsko–wychowawczą,
w sanatorium uzdrowiskowym (od siódmego do osiemnastego roku życia), turnusy 21–dniowe, dzieci
mają zapewnioną całodobową opiekę lekarsko–pielęgniarsko–wychowawczą,
w sanatorium pod nadzorem opiekuna (od trzech do sześciu lat), turnusy 21–dniowe, dzieci mają
zapewnioną całodobową opiekę lekarsko–pielęgniarską.

Umowy dla całej Polski zostały zawarte przez Mazowiecki OW NFZ ze 139 świadczeniodawcami, a miejsca dla
poszczególnych OW NFZ zostały podzielone z uwzględnieniem populacji, epidemiologii oraz kolejek
oczekujących.
Każdy oddział Funduszu posiadał umowy tylko z uzdrowiskami na terenie swojego województwa dla
ubezpieczonych ze wszystkich oddziałów.
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5.9.1.2

Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD (NFZ ogółem)

Tabela 753 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD (NFZ ogółem)

UZD

Oddział

Zawarte umowy
Dolnośląski

18

Kujawsko–Pomorski

bd

Lubelski

139

Lubuski

0

Łódzki

bd

Małopolski

36

Mazowiecki

2

Opolski

0

Podkarpacki

13

Podlaski

1

Pomorski

5

Śląski

7

Świętokrzyski

8

Warmińsko–Mazurski

2

Wielkopolski

bd

Zachodniopomorski

151
0

20

40

60

80

100

120

140

160

18

Dolnośląski
Kujawsko-Pomorski

139

Lubelski
Lubuski

0

Łódzki
36

Małopolski
Mazowiecki
Opolski

2
0

Podkarpacki
Podlaski

13
1
5

Pomorski
Śląski

7

Świętokrzyski

8

Warmińsko-Mazurski

2

Wielkopolski
Zachodniopomorski

151

Wykres 49 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju UZD w oddziałach wojewódzkich NFZ
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Tabela 754 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju UZD na dzień 31.12.2004 r.

Oddział

Wartość zawartych umów
w rodzaju UZD [zł]

NFZ łącznie

339 718 673

Tabela 755 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD na dzień 31.12.2004 r.

UZD
Oddział

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Dolnośląski

49 972 780

Kujawsko–Pomorski

52 603 835

Lubelski

15 086 160

Lubuski

0

Łódzki

bd

Małopolski

54 710 267

Mazowiecki

bd

Opolski
Podkarpacki
Podlaski
Pomorski

0
28 489 815
526 140
12 088 100

Śląski

29 239 168

Świętokrzyski

25 230 479

Warmińsko–Mazurski

1 711 640

Wielkopolski
Zachodniopomorski
NFZ łącznie

bd
52 614 030
322 315 533

Tabela 756 – Realizacja umów w rodzaju UZD w rozbiciu na zakresy na dzień 31.12.2004 r.

UZD
Rodzaj leczenia

Wartość zawartych
umów [zł]

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Realizacja
umów [%]

210 701 418

202 614 873

96,16

73 473 834

69 916 775

95,16

Leczenie sanatoryjne
dzieci

7 887 180

7 431 336

94,22

Leczenie sanatoryjne
dzieci pod nadzorem
opiekuna

6 313 545

5 534 794

87,67

38 269 800

34 440 946

90,00

3 072 896

2 376 809

77,35

339 718 673

322 315 533

94,88

Leczenie sanatoryjne
dorosłych
Leczenie szpitalne
dorosłych

Leczenie szpitalne dzieci
Leczenie ambulatoryjne
dorosłych i dzieci
Łącznie

Średni koszt zrealizowanych na jednego mieszkańca umów w rodzaju UZD, wyniósł w 2004 roku 8,44 zł.
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5.9.2

Informacje szczegółowe

5.9.2.1

Omówienie wyników kontraktowania świadczeń w rodzaju UZD w oddziałach
wojewódzkich NFZ

5.9.2.1.1

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

5.9.2.1.1.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Dolnośląskim OW NFZ

Tabela 757 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

UZD

18

Tabela 758 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

UZD

5.9.2.1.1.2

49 972 780

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.9.2.1.2

Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

5.9.2.1.2.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Kujawsko–Pomorskim OW
NFZ

Tabela 759 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

UZD

bd

Tabela 760 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

UZD

5.9.2.1.2.2

52 603 835

Uwagi Oddziału

W 2004 roku wydatki jakie poniósł Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe
wyniosły 52 603 834,75 zł (zapłacone rachunki) – powyższa kwota stanowiła koszty poniesione na leczenie
uzdrowiskowe świadczeniobiorców z całego kraju, leczonych na terenie naszego województwa.
Pacjenci zgłaszali skargi na warunki zakwaterowania w trakcie pobytu na leczeniu uzdrowiskowym.
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5.9.2.1.3

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

5.9.2.1.3.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Lubelskim OW NFZ

Tabela 761 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

UZD

139

Tabela 762 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

UZD

5.9.2.1.3.2

15 086 160

Uwagi Oddziału

W związku z centralnym kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe na lata
2004–2006 oraz rozdzielnikiem zakupionych miejsc na oddziały wojewódzkie NFZ uwzględniającym populację,
epidemiologię oraz kolejkę osób oczekujących w 2004 roku zaplanowano następującą liczbę skierowań, według
poszczególnych rodzajów świadczeń :
•
•

sanatorium uzdrowiskowe dla dorosłych – 10 885 skierowań,
sanatorium dla dzieci – 418 skierowań,

•

sanatorium dla dziecka pod nadzorem opiekuna – 567 skierowań,

•

szpital uzdrowiskowy dla dorosłych – 6271 skierowań,

•
•

szpital uzdrowiskowy dla dzieci – 1 859 skierowań,
leczenie ambulatoryjne dla dzieci i dorosłych – 15 000 osobodni zabiegowych.

Ogółem stanowiło to 20 000 skierowań oraz 15 000 osobodni leczenia ambulatoryjnego.
W zapotrzebowaniu na 2004 r. zaplanowano kupno 23 149 skierowań tj. o 6 232 skierowania więcej niż w 2003 r.
We wzroście zapotrzebowania uwzględniono objęcie opieką ”pacjentów branżowych”.
W stosunku do roku 2003 zwiększono liczbę miejsc w sanatoriach o profilu:
•
reumatologicznym o 2414 skierowań, co podyktowane było długoterminowym procesem leczenia
i 2–letnim okresem oczekiwania oraz wydłużającą się do 8 miesięcy kolejką na leczenie poszpitalne,
•

kardiologicznym o 1364 skierowania, co było spowodowane stałym wzrostem zachorowań
na choroby układu krążenia i 2–letnim okresem oczekiwania oraz wydłużającą się do 4 miesięcy
kolejką oczekujących na przydział skierowania dla pacjentów po świeżym zawale lub operacji serca,

•

pulmonologicznym o 558 skierowań, co było związane z przewlekłym przebiegiem schorzenia,
wzrostem zachorowań alergicznych i przewlekłych układu oddechowego oraz 2–letnim okresem
oczekiwania, a także wzrostem zapotrzebowania na leczenia w ramach szpitala uzdrowiskowego
dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego i narządu ruchu,
urologicznym, dermatologicznym i ginekologicznym, ponieważ okres oczekiwania wahał się
od 10 miesięcy do roku.

•

Zwiększono liczbę skierowań ambulatoryjnych, które pozwoliłyby na korzystanie z zabiegów ambulatoryjnych
w uzdrowisku przy dalszym oczekiwaniu na przydział skierowania do sanatorium.
W stosunku do liczby otrzymanych w rozdzielniku miejsc sanatoryjnych i szpitalnych dla dzieci i dorosłych w 2004
roku zaplanowano wzrost liczby skierowań szpitalnych dla dorosłych, głównie o profilu kardiologicznym,
reumatologicznym i narządu ruchu, pulmonologicznym. Wzrost liczby skierowań szpitalnych w wyżej
wymienionych profilach uwarunkowany był dużym napływem skierowań poszpitalnych oraz wydłużającym się
okresem oczekiwania na przydział skierowania. Zwiększono również liczbę osobodni leczenia ambulatoryjnego
dla dzieci i dorosłych do 15 000 osobodni (o 2940 osobodni). Było to podyktowane dużym zapotrzebowaniem
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na ten rodzaj leczenia ze strony ubezpieczonych oraz zbyt długim oczekiwaniem na przydział skierowania
do sanatorium.
W 2004 roku z zaplanowanych wielkości zrealizowano następującą ilość skierowań i osobodni zabiegowych
przydzieloną według rozdzielnika centralnego dla poszczególnych rodzajów świadczeń:
•

sanatorium uzdrowiskowe dla dorosłych – 10 784 skierowań,

•

sanatorium dla dzieci – 716 skierowań,

•
•

sanatorium dla dziecka pod nadzorem opiekuna – 418 skierowań,
szpital uzdrowiskowy dla dorosłych – 4 775 skierowań,

•

szpital uzdrowiskowy dla dzieci – 2 035 skierowań,

•

leczenie ambulatoryjne dla dzieci i dorosłych – 11 402 osobodni zabiegowych.

Ogółem stanowiło to 18 728 skierowań oraz 11 402 osobodni leczenia ambulatoryjnego.
W 2004 r. wystąpiła niższa o 440,84 tys. zł, tj. o 2,84%, realizacja kosztów z tytułu świadczeń lecznictwa
sanatoryjnego. Wynikało to głównie ze zwrotu skierowań przez ubezpieczonych w okresie zimowym
bez możliwości zagospodarowania ponownego, ponieważ zwrot został zgłoszony w ostatniej chwili lub
po terminie.
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5.9.2.1.4
5.9.2.1.4.1

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Lubuskim OW NFZ

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie posiadał umów z zakresu lecznictwa
uzdrowiskowego. Umowy te zostały przekazane do oddziałów wojewódzkich NFZ rozliczających, na terenie
których znajdują się poszczególne uzdrowiska. Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ nie posiada na swoim terenie
uzdrowisk.
W 2004 roku Oddział prowadził także:
•
•
•
•
•
•

bieżący monitoring udzielanych świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych przez oddziały wojewódzkie
na terenie których znajdowały się uzdrowiska,
bieżący monitoring liczby wpływających skierowań na leczenie uzdrowiskowe ze szczególnym
uwzględnieniem profilu leczenie ubezpieczonego,
analiza wniosków na leczenie uzdrowiskowe z ogólnie przyjętymi wzorami, zasadami, terminem
ich złożenia,
analiza wniosków na leczenie sanatoryjne oraz ich przydziału zgodnie z określonym przez konsultanta
profilem leczenia, schorzeń współistniejących do określonej miejscowości,
przydział skierowań zgodnie z określonym w zapotrzebowaniu rozdzielnikiem i zakresem leczenia
uzdrowiskowego,
monitoring trybu potwierdzania skierowania, wysokości częściowej odpłatności świadczeniobiorcy
za koszty zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium uzdrowiskowym i poziomy warunków
zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym oraz okresy pobytu.
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5.9.2.1.5

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

5.9.2.1.5.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Łódzkim OW NFZ

W 2004 r. świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe były kontraktowane w Oddziale
Mazowieckim NFZ, w związku z czym dział umów ze świadczeniodawcami nie dysponuje danymi o liczbie
zawartych umów.
Tabela 763 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

UZD

bd

Tabela 764 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj
UZD

Koszty zrealizowanych
umów [zł]
bd

367

Raport NFZ za 2004 r.

5.9.2.1.6

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

5.9.2.1.6.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Małopolskim OW NFZ

Tabela 765 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

UZD

36

Tabela 766 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

UZD

5.9.2.1.6.2

54 710 267

Uwagi Oddziału

W porównaniu z rokiem 2003 – Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ rozpoczął potwierdzanie skierowań
dla dzieci na 21–dniowe turnusy w ramach uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci.
Zarówno w 2003 roku jak i 2004 roku, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ potwierdzał skierowania na leczenie
uzdrowiskowe praktycznie do wszystkich miejscowości uzdrowiskowych w Polsce, stwarzając ubezpieczonym
szeroką możliwość wyboru miejsca leczenia.
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w 2004 roku wykonywał prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów
o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe ze świadczeniodawcami z terenu
województwa małopolskiego, z wyjątkiem prawa do zmiany lub rozwiązania umowy.
Problemy występujące na linii świadczeniodawca–pacjent, zgłoszone do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ, dotyczą najczęściej standardu bazy hotelowej. Na podstawie pism o charakterze skargi przeprowadzane
jest postępowanie wyjaśniające łącznie z poinformowaniem Wydziału Kontroli Małopolskiego OW NFZ
o potrzebie przeprowadzenia kontroli doraźnej.
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ od 2000 roku obserwuje stałe i w niektórych okresach zwiększone
zapotrzebowanie na świadczenia w rodzaju leczenie uzdrowiskowe dla ubezpieczonych z terenu województwa
małopolskiego. Tendencja ta powoduje zwiększenie czasu oczekiwania na potwierdzenie skierowania na leczenie
uzdrowiskowe – aktualnie do ok. 18 miesięcy. Ponadto pacjenci, nie patrząc na zgodność prowadzonych
w danym uzdrowisku profili leczniczych z własnymi schorzeniami, najbardziej zainteresowani byli i są leczeniem
w takich uzdrowiskach jak: Busko, Ustroń oraz we wszystkich uzdrowiskach nadmorskich, o czym świadczą
prośby pacjentów dołączane do skierowań oraz bardzo mała liczba rezygnacji z przyznanego miejsca leczenia
w ww. miejscowościach.
Jednocześnie Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ określił wielkość zapotrzebowania na poszczególne
uzdrowiska (w tym świadczeniodawców) biorąc pod uwagę dostępność do świadczeń, wykonanie kontraktów w
roku ubiegłym, czas oczekiwania na potwierdzenie skierowania wg uzdrowisk i profili leczenia, kolejkę
oczekujących, w tym liczbę składanych do Oddziału Funduszu skierowań, a także obowiązujące zasady
potwierdzania skierowań.
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5.9.2.1.7

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

5.9.2.1.7.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Mazowieckim OW NFZ

Tabela 767 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

UZD

2

Tabela 768 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Mazowieckim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

UZD

5.9.2.1.7.2

bd

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.9.2.1.8
5.9.2.1.8.1

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Opolskim OW NFZ

W roku 2004 zgodnie z obowiązującą ustawą oraz zasadami kontraktowania świadczeń OOW NFZ
nie kontraktował świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, gdyż na terenie województwie opolskiego
nie ma uzdrowisk. Świadczenia z tego zakresu zabezpieczają świadczeniodawcy z innych województw, z którymi
umowy zawierają macierzyste oddziały NFZ.
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5.9.2.1.9

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

5.9.2.1.9.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Podkarpackim OW NFZ

Tabela 769 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych
umów
2004 r.

UZD

13

Tabela 770 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

UZD

5.9.2.1.9.2

28 489 815

Uwagi Oddziału

Na 2004 rok umowy zawierał Oddział Mazowiecki NFZ dla wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ.
W sprawozdaniu wykazane są umowy zawarte dla ubezpieczonych z całej Polski leczonych w uzdrowiskach
na Podkarpaciu.
Większość świadczeniodawców zakontraktowane miejsca rozdzielało w sposób nierównomierny na poszczególne
miesiące. W turnusach letnich Oddział posiadał znacznie mniejszą liczbę miejsc do dyspozycji w porównaniu
z pozostałymi miesiącami.
Najczęściej zgłaszanym problemem było to, że pacjenci domagają się zakwaterowania w pokojach
jednoosobowych, a w przypadku małżeństw – w pokojach dwuosobowych. Świadczeniodawca niejednokrotnie
nie jest w stanie spełnić oczekiwań ubezpieczonych w tym zakresie.
Z analiz przeprowadzonych w Oddziale wynika, że wśród skierowań na leczenia uzdrowiskowe, składanych przez
ubezpieczonych, dominującą grupę stanowią skierowania z rozpoznaniami chorób: narządu ruchu,
reumatologicznych, układu oddechowego oraz układu krążenia.
Oczekiwania ubezpieczonych dotyczą przede wszystkim możliwości wyboru miejsca i terminu kuracji oraz formy
leczenia. Najbardziej zainteresowani są leczeniem w takich uzdrowiskach jak: Busko, Iwonicz, Rymanów,
Horyniec oraz we wszystkich uzdrowiskach nadmorskich. Świadczą o tym prośby pacjentów dołączane
do składanych skierowań oraz stosunkowo mała liczba rezygnacji z wyżej wymienionych miejscowości. Ponadto
ubezpieczeni preferują wyjazdy w miesiącach wiosenno–letnich, tj. od maja do końca września. Ubezpieczeni
najchętniej korzystaliby z wyjazdów do szpitali uzdrowiskowych z uwagi na bezpłatny pobyt i leczenie. Od 2003
roku zauważyć można zwiększone zainteresowanie leczeniem ambulatoryjnym.
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5.9.2.1.10 Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
5.9.2.1.10.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Podlaskim OW NFZ
Tabela 771 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

UZD

1

Tabela 772 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

UZD

526 140

5.9.2.1.10.2 Uwagi Oddziału
Charakterystykę rodzaju/zakresów w przedmiotowym rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej oraz zakontraktowane
ilości skierowań przedstawia poniższa tabela.
Tabela 773 – Liczba skierowań na leczenie uzdrowiskowe zakontraktowane w Podlaskim OW NFZ

RODZAJ LECZENIA

2003

2004

Szpital dla dorosłych

1691

1667

Szpital dla dzieci

960

834

Sanatorium dla dorosłych

2849

6059

x

230

Sanatorium dla dziecka z
opiekunem

245

232

Przychodnia uzdrowiskowa

80

6082 **

5825

9022 ***

Sanatorium dla dzieci *

ogółem

* od dnia 1 stycznia 2003 roku skróceniu uległy turnusy uzdrowiskowe dla dorosłych z 24 do 21 dni, oraz turnusy leczenia
uzdrowiskowego dla dzieci, tj. 21 dni w przypadku sanatorium dla dziecka z opiekunem i sanatorium dla dzieci oraz 27 dni w
przypadku szpitala uzdrowiskowego dla dzieci

** liczba oznacza ilość osobodni przychodni uzdrowiskowej
*** do ogólnej ilości skierowań zakupionych na rok 2004 nie wliczono osobodni przychodni uzdrowiskowej
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Jednostką rozliczeniową świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego był osobodzień oraz turnus
w przypadku ambulatorium uzdrowiskowego. Ilości zakontraktowanych osobodni przedstawia poniższa tabela.
Tabela 774 – Liczba zakontraktowanych osobodni w Podlaskim OW NFZ

RODZAJ LECZENIA

2003

2004

Sanatorium dla dorosłych

59 829

127 239

Szpital dla dorosłych

35 511

35 007

Sanatorium dla dziecka z opiekunem

5 580

4 872

x

4 830

Szpital dla dzieci

25 920

22 518

Przychodnia uzdrowiskowa turnus

1 120

6 082

127 960

200 548

Sanatorium dla dzieci

Ogółem

Drugim czynnikiem, obok wysokości nakładów finansowych, warunkującym metodologię kontraktowania
świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego jest kolejka ubezpieczonych oczekujących
na potwierdzenie skierowania. Okres oczekiwania ubezpieczonego na potwierdzenie skierowania winien być
dostosowany do rekomendacji krajowego konsultanta ds. balneologii i medycyny fizykalnej. I tak skierowanie
do szpitala uzdrowiskowego winno być zrealizowane w okresie do 6 miesięcy, zaś skierowanie do sanatorium
uzdrowiskowego w okresie do 12 miesięcy.
W roku 2002 średni czas oczekiwania na potwierdzenie skierowania na szpitalne leczenie uzdrowiskowe
dorosłych wynosił 12 miesięcy. By dostosować ten okres do zaleceń krajowego konsultanta ds. balneologii
w II połowie roku 2002 przeznaczono część nadwyżki finansowej za rok 2001 na dokontraktowanie skierowań do
szpitali uzdrowiskowych. Od II połowy 2002 roku okres oczekiwania na realizację skierowania do szpitala
uzdrowiskowego dla dorosłych wynosi 6–7 miesięcy w zależności od profilu leczniczego. Należy zaznaczyć, iż do
szpitali uzdrowiskowych kierowani są ubezpieczeni po zakończeniu hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga
całodobowego nadzoru lekarsko–pielęgniarskiego przy stosowaniu zabiegów balneologicznych. Zatem
uzdrowiskowe leczenie szpitalne stanowi kontynuację leczenia stacjonarnego. W latach 2002–2003 średni okres
oczekiwania na potwierdzenie skierowania na uzdrowiskowe leczenie dorosłych wynosił 18 miesięcy. W tym
okresie – z uwagi na wysokość środków finansowych – kontraktowano zbliżoną liczbę skierowań (2356
i odpowiednio 2849). Z uwagi na skrócenie od dnia 1 stycznia 2003 roku czasu trwania turnusu uzdrowiskowego
zakontraktowano na ten rok o 484 skierowania więcej niż w roku 2002. Dopiero kontraktowanie świadczeń w tym
zakresie na poziomie 6059 skierowań na rok 2004 pozwoliło na skrócenie kolejki oczekujących.
W Podlaskim OW NFZ w latach 2003–2004 najwięcej skierowań na potwierdzenie oczekiwało w profilach:
reumatologicznym, kardiologicznym oraz neurologicznym. Skierowania zakwalifikowane do tych profili
leczniczych stanowią 68% ogółu skierowań oczekujących na potwierdzenie. W roku 2004 czas oczekiwania
na realizację skierowania do szpitala uzdrowiskowego wynosił 3–5 miesięcy, zaś do sanatorium uzdrowiskowego
9–12 miesięcy od daty złożenia wniosku.
W latach 2003–2004 świadczeniodawcy wskazywali przede wszystkim:
•
•

problem zagospodarowania tzw. Niedojadów,
problemy związane z obsługą programu KS–SWD.

Ubezpieczeni podnosili problemy związane:
•
•

z przesłankami zasadnej rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego,
uprawnieniami związanymi z kolejnym złożeniem skierowania wcześniej niż po upływie 24 miesięcy
od daty zakończenia ostatniego leczenia uzdrowiskowego,

•

warunkami zakwaterowania w obiektach uzdrowiskowych.

.
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5.9.2.1.11 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.9.2.1.11.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Pomorskim OW NFZ
Tabela 775 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

UZD

5

Tabela 776 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

UZD

12 088 100

5.9.2.1.11.2 Uwagi Oddziału
W drodze konkursu ofert na terenie działania Oddziału zawarto pięć umów, których wartość stanowiła plan
finansowy w tym zakresie, a miejsca zakupione podzielono na zapotrzebowanie zgłoszone przez poszczególne
OW NFZ.
W wyniku przydziału Pomorski OW NFZ otrzymał na 2004 r. 12460 miejsc stacjonarnych oraz 2569 osobodni dla
zakresu ambulatoryjnego w tym:
•
uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci – 524 skierowań,
•
uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych – 10940 skierowań,
•
uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci – 148 skierowań,
•
uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci pod opieką opiekuna – 89 skierowań,
•
uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci – 2569 osobodni.
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5.9.2.1.12 Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.9.2.1.12.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Śląskim OW NFZ
Tabela 777 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

UZD

7

Tabela 778 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

UZD

29 239 168

5.9.2.1.12.2 Uwagi Oddziału
Świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego na rok 2003 kontraktowane były przez ówczesną kasę chorych
dla świadczeniobiorców z terenu województwa śląskiego. Natomiast kontraktowanie świadczeń na rok 2004
przeniesione zostało do Centrali Funduszu.
Ubezpieczeni zgłaszali następujące problemy:
•
•

kwaterowanie świadczeniobiorców w innych, często gorszych obiektach niż przewiduje umowa,
ordynowanie mniejszej liczby zabiegów niż zapewnia umowa,

•

niska jakość wyżywienia,

•

złe warunki hotelowe, konieczność dochodzenia na zabiegi.
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5.9.2.1.13 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
5.9.2.1.13.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Świętokrzyskim OW NFZ
Tabela 779 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

UZD

8

Tabela 780 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

UZD

25 230 479

5.9.2.1.13.2 Uwagi Oddziału
W 2004 roku Świętokrzyski Oddział NFZ zakontraktował: 50 040 osobodni ambulatoryjnych w Busku–Zdroju oraz
1988 osobodni w Solcu–Zdroju.
W 2004 r. zakontraktowano także 302 169 osobodni leczenia sanatoryjnego w Busku i 30 450 w Solcu, natomiast
w szpitalu uzdrowiskowym 90 237 osobodni.
Największe rozbieżności pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ występowały w czasie negocjacji i dotyczyły liczby
i wartości kontraktowanych świadczeń.
Poza tym uzdrowiska proponowały większe liczby skierowań w sezonie jesienno–zimowym, który jest mniej
atrakcyjny dla kuracjuszy.
Zdarzało się, że kuracjusze mieli wyższe oczekiwania dotyczące zakwaterowania, wyżywienia i rodzaju zabiegów
niż mogło im zapewnić uzdrowisko.
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5.9.2.1.14 Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
5.9.2.1.14.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Warmińsko–Mazurskim OW
NFZ
Tabela 781 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

UZD

2

Tabela 782 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

UZD

1 711 640

5.9.2.1.14.2 Uwagi Oddziału
Na terenie województwa warmińsko–mazurskiego były zlokalizowane dwa zakłady lecznictwa uzdrowiskowego:
•
NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Wital” w Gołdapi,
•

NZOZ Szpital Uzdrowiskowy ,,Wital” w Gołdapi.

W związku z centralnym kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe na lata
2004–2006 Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ otrzymał następującą liczbę skierowań według
poszczególnych rodzajów świadczeń:
•
•

sanatorium dla dorosłych – 7080 skierowań,
sanatorium dla dzieci – 285 skierowań,

•

sanatorium dla dziecka z opiekunem – 276 skierowań ,

•

szpital dla dorosłych – 592 skierowań,

•

szpital dla dzieci – 592 skierowań.

Ogółem stanowiło to 10 249 skierowań na leczenie stacjonarne i 2891 osobodni na leczenie ambulatoryjne.
W stosunku do 2003 roku było o 2 174 skierowań więcej z przeznaczeniem na leczenie stacjonarne.
Na potwierdzenie skierowań sanatoryjnych najdłużej oczekiwali ubezpieczeni ze schorzeniami narządu ruchu
skojarzonego z układem krążenia. Zapotrzebowanie na terapię ww. schorzenia wynosiło 75% wpływających
skierowań. Spowodowało to, że ubezpieczeni oczekiwali na realizację skierowania od 10 do 12 miesięcy.
Zwiększono również liczbę osobodni leczenia ambulatoryjnego dla dzieci i dorosłych o 2 831 osobodni.
Świadczeniobiorcy odczuwali pozytywny aspekt takiej formy leczenia, gdyż to oni sami decydowali o terminie
i miejscu leczenia oraz czasie jego trwania.
Bardzo ważnym aspektem leczenia była lokalizacja uzdrowisk. Koszt związany z dojazdem do uzdrowisk oraz
trudami podróży był najczęstszym powodem rezygnacji z leczenia.
Szczególnie dotyczyło to osób o ograniczonej sprawności ruchowej, którzy byli kierowani na leczenie do szpitali
uzdrowiskowych odlegle położonych od miejsca zamieszkania, np. do Lądka Zdroju, Szczawnicy, Iwonicza
i Rymanowa.
Zauważalny był spadek ubiegania się o leczenie w zakresie leczenia dzieci pod nadzorem opiekuna z powodu
zbyt dużych kosztów poniesionych przez opiekuna.
W 2004 roku z zakontraktowanych 10 249 skierowań zrealizowano 9862 skierowań, co dało 95% wykonania
planu.
W 2004 roku wystąpiła niższa realizacja skierowań w usłudze szpital uzdrowiskowy dla dorosłych co było
spowodowane brakiem zapotrzebowania. Radykalnie zmniejszyła się liczba zakwalifikowanych skierowań
na leczenie szpitalne, co było skutkiem wprowadzenia nowych zasad potwierdzania skierowań.
Niepełna realizacja wykonania kontraktu w poszczególnych sanatoriach jak i szpitalach uzdrowiskowych była
spowodowana ich niskim standardem socjalnym, jak i zbyt ograniczoną różnorodnością oferowanych zabiegów.
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Wystąpiła również niższa realizacja skierowań dziecięcych. Problem stanowiło kierowanie dzieci na leczenie
uzdrowiskowe w czasie trwania roku szkolnego. 70% wpływających skierowań może być wykorzystanych tylko
w okresie wolnym od zajęć szkolnych.
Znaczny procent niepotwierdzonych skierowań stanowiły tak zwane ,”zwroty”, które zostały zgłoszone po terminie
z brakiem możliwości ponownego zagospodarowania.
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5.9.2.1.15 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.9.2.1.15.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Wielkopolskim OW NFZ
Tabela 783 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

UZD

bd

Tabela 784 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

UZD

bd

5.9.2.1.15.2 Uwagi Oddziału
Wielkopolski Oddział Wojewódzki otrzymał następujące ilość skierowań na rok 2004 według zakresu.
Tabela 785 - Liczba skierowań otrzymanych przez Wielkopolski OW NFZ w 2004 r. wg zakresów
Zakres

Leczenie uzdrowiskowe sanatoryjne dla
dorosłych
Leczenie uzdrowiskowe szpitalne dla
dorosłych
Leczenie uzdrowiskowe szpital dla
dzieci
Leczenie uzdrowiskowe sanatoryjne
dzieci
Leczenie uzdrowiskowe sanatoryjne dla
dzieci pod nadzorem opiekuna
Leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne
dorosłych i dzieci
Łącznie

Liczba skierowań

Wartość [zł]
16 015

17 072 654

4716

6 313 692

974

1 518 588

510

581 280

612

597 156

3936

65 121

26 763

26 148 491

Wzrost ilości skierowań uwarunkowany był dużym zapotrzebowaniem na leczenie uzdrowiskowe oraz
wydłużającym się okresem oczekiwania na przydział skierowania.
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5.9.2.1.16 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.9.2.1.16.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju UZD w Zachodniopomorskim OW
NFZ
Tabela 786 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

UZD

151

Tabela 787 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

UZD

52 614 030

5.9.2.1.16.2 Uwagi Oddziału
W związku z centralnym kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na lata
2004–2006, oraz rozdzielnikiem miejsc w podziale na oddziały wojewódzkie NFZ, uwzględniającym populację,
epidemiologię oraz kolejkę osób oczekujących – na rok 2004 przydzielono dla ZOW NFZ następującą liczbę
skierowań według poszczególnych rodzajów świadczeń:
•
sanatorium uzdrowiskowe dla dorosłych – 8 484,
•

sanatorium dla dzieci – 292,

•
•

sanatorium dla dziecka pod nadzorem opiekuna – 130,
szpital uzdrowiskowy dla dorosłych – 2 923,

•

szpital uzdrowiskowy dla dzieci – 602,

•

leczenie ambulatoryjne dla dzieci i dorosłych – 3262 osobodni zabiegowych,

Ogółem stanowiło to 12 431 skierowań oraz 3262 osobodni leczenia ambulatoryjnego.
W stosunku do roku 2003 zwiększono ilość miejsc w sanatoriach o profilu:
•
•

narząd ruchu, ortopedia, reumatologia – co podyktowane było wydłużającą się do 18 miesięcy kolejką
na leczenia sanatoryjne oraz od 4–6 miesięcy na leczenie poszpitalne,
kardiologia – co podyktowane było wydłużającą się do 18 miesięcy kolejką na leczenie sanatoryjne oraz
od 4–7 miesięcy na leczenie poszpitalne, na przydział skierowania dla pacjentów po świeżym zawale lub
operacji serca,

•

pulmonologia – co związane było z przewlekłym przebiegiem schorzenia, wzrostem zachorowań
alergicznych i przewlekłych układu oddechowego oraz prawie 18–miesięcznym okresem oczekiwania,
a także wzrostem zapotrzebowania na leczenie w ramach szpitala uzdrowiskowego dla dzieci
ze schorzeniami układu oddechowego i narządu ruchu,

•

urologia, dermatologia i ginekologia – ponieważ okres oczekiwania wynosił ponad 15 miesięcy.

W uzdrowiskach zlokalizowanych na terenie woj. zachodniopomorskiego, ze względu na specyfikę regionu, leczą
się pacjenci ze wszystkich oddziałów wojewódzkich. Centralny przydział miejsc dla ZOW NFZ skutkował
skracaniem kolejki oczekujących z 18 do 8–10 miesięcy w 2004 roku.
W procesie kontraktowania, prowadzonym centralnie dla całej Polski przez Mazowiecki OW NFZ, zakupiono
świadczenia między innymi u świadczeniodawców z terenu województwa zachodniopomorskiego i zawarto 25
umów z 23 świadczeniodawcami na 3 lata, tj. 2004–2006, z możliwością przedłużania co roku aneksem
zmieniającym liczbę miejsc oraz cenę jednostkową osobodnia.
W 2004 r. koszty zawartych umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe dla ubezpieczonych z terenu Polski
korzystających z leczenia w woj. zachodniopomorskim wyniosły 55 172,05 tys. zł, natomiast koszty
zrealizowanych umów w tym zakresie (zapłacone rachunki) wyniosły 52 614,03 tys. zł, co stanowiło 95,36%
wartości zawartych umów. W planie finansowym Zachodniopomorskiego OW NFZ na leczenie uzdrowiskowe
przeznaczono kwotę 6 158,00 tys. zł, tj. o 240,07 tys. zł więcej niż w roku 2003.
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Zwiększona liczba przydzielonych miejsc sanatoryjnych i szpitalnych dla dzieci i dorosłych pozwoliła
na skracanie kolejki oczekujących na potwierdzenie terminu leczenia.
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5.10 Ratownictwo i Transport Medyczny – RTM
5.10.1 Informacje ogólne
5.10.1.1 Charakterystyka rodzaju
Przedmiotem kontraktowania było zapewnienie dobowej gotowości zespołu ratownictwa medycznego do
realizowania wezwań i udzielania świadczeń zdrowotnych na wypadek zagrożenia życia w rozumieniu art. 28
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 91, poz. 408 z późn. zm.), który stanowił,
że ”Pogotowie ratunkowe udziela świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego
zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia”. Przez zapewnienie
dobowej gotowości należy rozumieć stworzenie odpowiednich warunków organizacyjno–technicznych,
umożliwiających jak najszybsze udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
zespół ratownictwa medycznego odpowiednio wyposażony.
Przedmiotem kontraktowania było także zapewnienie dobowej gotowości zespołu transportowego
noworodkowego „N”. Przez zapewnienie dobowej gotowości należy rozumieć stworzenie odpowiednich warunków
organizacyjno–technicznych, umożliwiających jak najszybsze udzielenie świadczeń zdrowotnych przez zespół
transportowy noworodkowy „N”.
Ustawa o świadczeniu usług ratownictwa medycznego zobowiązała Narodowy Fundusz Zdrowia jako następcę
Kas Chorych do finansowania świadczeń udzielanych przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne (PRM).
Organizacja systemu – oczekiwany sposób zabezpieczenia obszaru działania:
•
•

dla aglomeracji miejskich jednolity system z centrum powiadamiania i koordynacji działań lub
dyspozytornia pogotowia,
miejsce przyjmowania zgłoszeń, w skład którego wchodzi centrum powiadamiania ratunkowego (CPR)
lub dyspozytornia pogotowia,

•
•

miasto podzielone na rejony operacyjne wyznaczone przez operacyjne czasy dojazdu,
w każdym rejonie operacyjnym znajduje się miejsce wyczekiwania (stacjonowania) zespołu ratownictwa
medycznego,

•

rejony operacyjne zorganizowane tak, by dojazd do pacjentów będących w stanie zagrożenia życia oraz
poszkodowanych w wypadkach nie przekraczał 8 minut w obrębie granic administracyjnych miasta i 15
minut poza nimi w 50% przypadków, uwzględniając warunki lokalne ze szczególnym uwzględnieniem
zatorów komunikacyjnych i związanych z nimi godzin szczytu komunikacyjnego,
centrum powiadamiania ratunkowego lub dyspozytornia pogotowia zorganizowane tak, by posiadało
możliwość przyjmowania zgłoszeń na numer alarmowy (999) środkami łączności przewodowej lub
bezprzewodowej i mogło przekazywać zgłoszenia do miejsc wyczekiwania; wyposażone w system
rejestracji.

•

Jednostką rozliczeniową była dobowa gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych.
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5.10.1.2 Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM (NFZ ogółem)
Tabela 788 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM (NFZ ogółem)

RTM

Oddział

Zawarte umowy
Dolnośląski

14

Kujawsko–Pomorski

26

Lubelski

16

Lubuski

18

Łódzki

24

Małopolski

23

Mazowiecki

45

Opolski

14

Podkarpacki

25

Podlaski

4

Pomorski

23

Śląski

26

Świętokrzyski

5

Warmińsko–Mazurski

29

Wielkopolski

35

Zachodniopomorski

13
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Śląski

26

Świętokrzyski
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Warmińsko-Mazurski

29
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Wykres 50 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju RTM w oddziałach wojewódzkich NFZ
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Tabela 789 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM

Oddział

Wartość zawartych umów w rodzaju RTM [zł]
pierwotna

Zmiana [%]

ostateczna

Dolnośląski

63 875 800

64 049 200

0,27

Kujawsko–Pomorski

44 811 080

43 550 700

-2,81

Lubelski

60 128 300

59 502 700

-1,04

Lubuski

29 419 000

29 419 000

0,00

Łódzki

56 074 860

56 074 860

0,00

Małopolski

64 053 660

65 287 610

1,93

Mazowiecki

126 974 927

126 974 927

0,00

Opolski

25 895 700

25 175 307

-2,78

Podkarpacki

52 519 170

52 950 720

0,82

Podlaski

32 376 360

32 817 921

1,36

Pomorski

42 620 700

43 292 650

1,58

Śląski

93 110 400

95 783 494

2,87

Świętokrzyski

26 879 127

26 879 127

0,00

Warmińsko–Mazurski

36 809 180

37 116 950

0,84

Wielkopolski

71 589 600

71 589 600

0,00

50 132 960

50 199 960

0,13

877 270 824

880 664 726

0,39

Zachodniopomorski
NFZ łącznie

Tabela 790 – Realizacja umów w rodzaju RTM na dzień 31.12.2004 r.

RTM
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Koszty zrealizowanych umów
[zł]

Realizacja
umowy [%]

Dolnośląski

64 049 200

64 090 240

100,06

Kujawsko–Pomorski

43 550 700

43 550 700

100,00

Lubelski

59 502 700

59 502 700

100,00

Lubuski

29 419 000

29 419 000

100,00

Łódzki

56 074 860

56 074 860

100,00

Małopolski

65 287 610

65 287 610

100,00

Mazowiecki

126 974 927

126 974 927

100,00

Opolski

25 175 307

24 650 100

97,91

Podkarpacki

52 950 720

52 950 720

100,00

Podlaski

32 817 921

32 826 000

100,02

Pomorski

43 292 650

43 213 980

99,82

Śląski

95 783 494

95 826 070

100,04

Świętokrzyski

26 879 127

26 879 130

100,00

Warmińsko–Mazurski

37 116 950

37 116 950

100,00

Wielkopolski

71 589 600

71 589 600

100,00

50 199 960

50 199 960

100,00

880 664 726

880 152 547

99,94

Zachodniopomorski
NFZ łącznie
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Tabela 791 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju RTM na dzień 31.12.2004 r.

RTM
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

64 049 200

64 049 200

0,00

Kujawsko–Pomorski

43 550 700

44 400 274

1,95

Lubelski

59 502 700

59 502 700

0,00

Lubuski

29 419 000

29 419 000

0,00

Łódzki

56 074 860

56 074 860

0,00

Małopolski

65 287 610

65 287 610

0,00

Mazowiecki

126 974 927

126 974 928

0,00

Opolski

25 175 307

25 175 307

0,00

Podkarpacki

52 950 720

52 950 720

0,00

Podlaski

32 817 921

32 817 921

0,00

Pomorski

43 292 650

43 168 175

-0,29

Śląski

95 783 494

95 783 494

0,00

Świętokrzyski

26 879 127

26 879 127

0,00

Warmińsko–Mazurski

37 116 950

37 116 950

0,00

Wielkopolski

71 589 600

71 589 600

0,00

Zachodniopomorski

50 199 960

50 199 960

0,00

880 664 726

881 389 826

0,08

NFZ łącznie

Tabela 792 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju RTM na dzień 31.12.2004 r.

RTM
Oddział

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

64 090 240

64 049 200

-0,06

Kujawsko–Pomorski

43 550 700

44 400 274

1,95

Lubelski

59 502 700

59 502 700

0,00

Lubuski

29 419 000

29 419 000

0,00

Łódzki

56 074 860

56 074 860

0,00

Małopolski

65 287 610

65 287 610

0,00

Mazowiecki

126 974 927

126 974 928

0,00

Opolski

24 650 100

25 175 307

2,13

Podkarpacki

52 950 720

52 950 720

0,00

Podlaski

32 826 000

32 817 921

-0,02

Pomorski

43 213 980

43 168 175

-0,11

Śląski

95 826 070

95 783 494

-0,04

Świętokrzyski

26 879 130

26 879 127

0,00

Warmińsko–Mazurski

37 116 950

37 116 950

0,00

Wielkopolski

71 589 600

71 589 600

0,00

Zachodniopomorski

50 199 960

50 199 960

0,00

880 152 547

881 389 826

0,14

NFZ łącznie
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0 zł

50 000 000 zł

100 000 000 zł

150 000 000 zł

63 875 800

Dolnośląski

64 049 200
64 090 240
44 811 080

Kujawsko-Pomorski

43 550 700
43 550 700
60 128 300

Lubelski

59 502 700
59 502 700
29 419 000

Lubuski

29 419 000
29 419 000
56 074 860

Łódzki

56 074 860
56 074 860
64 053 660

Małopolski

65 287 610
65 287 610
126 974 927

Mazowiecki

126 974 927
126 974 927
25 895 700

Opolski

25 175 307
24 650 100
52 519 170

Podkarpacki

52 950 720
52 950 720
32 376 360

Podlaski

32 817 921
32 826 000
42 620 700

Pomorski

43 292 650
43 213 980
93 110 400

Śląski

95 783 494
95 826 070
26 879 127

Świętokrzyski

26 879 127
26 879 130
36 809 180

Warmińsko-Mazurski

37 116 950
37 116 950
71 589 600

Wielkopolski

71 589 600
71 589 600
50 132 960

Zachodniopomorski

50 199 960
50 199 960

wartość pierwotna umów

wartość ostateczna umów

koszty zrealizowanych umów

Wykres 51 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w 2004 r.
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Tabela 793, wykres 52 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju RTM przypadające na jednego mieszkańca na terenie
działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

RTM
Oddział

Koszty zrealizowanych umów
na 1 mieszkańca [zł]

Kraj

23,05

Dolnośląski

22,15

Kujawsko–Pomorski

21,06

Lubelski

27,23

Lubuski

29,15

Łódzki

21,67

Małopolski

20,03

Mazowiecki

24,72

Opolski

23,44

Podkarpacki

25,24

Podlaski

27,30

Pomorski

19,70

Śląski

20,39

Świętokrzyski

20,86

Warmińsko–Mazurski

25,98

Wielkopolski

21,27

Zachodniopomorski

29,62
0 zł

Kraj

23,05

Dolnośląski

22,15

Kujawsko-Pomorski

21,06

Lubelski

27,23

Lubuski

29,15

Łódzki

21,67

Małopolski

20,03

Mazowiecki

24,72

Opolski

23,44

Podkarpacki

25,24

Podlaski

27,30

Pomorski

19,70

Śląski

20,39

Świętokrzyski

20,86

Warmińsko-Mazurski

25,98

Wielkopolski

21,27

Zachodniopomorski

29,62

5 zł

10 zł

15 zł

20 zł

25 zł

30 zł

35 zł
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Tabela 794, wykres 53 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM przypadająca na jednego mieszkańca
na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

RTM
Wartość zrealizowanych
świadczeń na 1 mieszkańca
[zł]

Oddział

Kraj

23,08

Dolnośląski

22,10

Kujawsko–Pomorski

21,47

Lubelski

27,16

Lubuski

29,16

Łódzki

21,59

Małopolski

20,07

Mazowiecki

24,72

Opolski

23,85

Podkarpacki

25,25

Podlaski

27,23

Pomorski

19,72

Śląski

20,31

Świętokrzyski

20,81

Warmińsko–Mazurski

25,98

Wielkopolski

21,31

Zachodniopomorski

29,60
0 zł

Kraj

23,08

Dolnośląski

22,10

Kujawsko-Pomorski

21,47

Lubelski

27,16

Lubuski

29,16

Łódzki

21,59

Małopolski

20,07

Mazowiecki

24,72

Opolski

23,85

Podkarpacki

25,25

Podlaski

27,23

Pomorski

19,72

Śląski

20,31

Świętokrzyski

20,81

Warmińsko-Mazurski

25,98

Wielkopolski

21,31

Zachodniopomorski

29,60

5 zł

10 zł

15 zł

20 zł

25 zł

30 zł

35 zł
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Wykres 54 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM na dzień 31.12.2004 r.
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5.10.2 Informacje szczegółowe
5.10.2.1 Omówienie wyników kontraktowania świadczeń w rodzaju RTM w oddziałach
wojewódzkich NFZ
5.10.2.1.1 Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.1.1.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Dolnośląskim OW NFZ
Tabela 795 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Dolnośląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

15

15

0

14

Tabela 796 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Dolnośląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 797 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

14

Tabela 798 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

0

Tabela 799 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Dolnośląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

63 875 800

Zmiana [%]

ostateczna
64 049 200

0,27

Tabela 800 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Dolnośląskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

64 090 240

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
64 049 200

5.10.2.1.1.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.10.2.1.2 Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.1.2.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Kujawsko–Pomorskim OW
NFZ
Tabela 801 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

27

26

1

26

Tabela 802 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 803 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

26

Tabela 804 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

bd

Tabela 805 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

44 811 080

Zmiana [%]

ostateczna
43 550 700

-2,81

Tabela 806 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

43 550 700

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
44 400 274

5.10.2.1.2.2 Uwagi Oddziału
W latach 1999–2000 Kujawsko–Pomorska Regionalna Kasa Chorych (KPRKCH) zawierała umowy
z poszczególnymi świadczeniodawcami na liczbę karetek poszczególnego typu działających na terenie
operacyjnym danego świadczeniodawcy. Przyjęto zasadę kontraktowania jednej karetki typu „W” na 50 000
mieszkańców oraz jednej karetki typu „R” na 100 000 mieszkańców, określono standardy wyposażenia dla
wszystkich typów karetek, jaki kwalifikacje personelu.
Przez cały czas trwania kontraktów dokonywano stałej analizy działającego systemu świadczeń zdrowotnych
z zakresu pomocy doraźnej, widząc jednocześnie plusy i minusy założeń kontraktu. Analiza ta zaowocowała
391

Raport NFZ za 2004 r.

wnioskiem o dokonanie zmiany zasady warunków kontraktowania świadczeń z zakresu pomocy doraźnej w 2001
roku na terenie województwa.
We wrześniu 2000 roku KPRKCH zawarła porozumienie z Wojewódzką Państwową Strażą Pożarną,
Pełnomocnikiem Wojewody Kujawsko–Pomorskiego ds. ratownictwa medycznego, Wydziałem Zarządzania
Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich w Kujawsko–Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz
Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim – dotyczące budowy systemu
ratownictwa medycznego na terenie województwa kujawsko–pomorskiego. W myśl tych ustaleń przyjęto zasadę,
że kontraktem na 2001 rok jest świadczenie ratownicze wykonywane przez zespół typu „R” lub typu ”W” na bazie
pojazdu typu Furgon (o standardzie określonym w materiałach informacyjnych konkursu ofert) spełniający zasadę
przybycia na miejsce zdarzenia w aglomeracji miejskiej do 8 minut, poza aglomeracją miejską do 15 minut,
dla 80% wezwań w ciągu roku, od chwili wydania przez dyspozytora medycznego dyspozycji do wyjazdu.
Porozumienie to ustaliło także lokalizację ambulansów ratunkowych na terenie województwa aby spełnione
zostały wyżej określone wymagania.
W 2004 roku świadczenia w rodzaju pomocy doraźnej i transportu sanitarnego kontraktowano w drodze konkursu
ofert według jednolitych zasad.
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5.10.2.1.3 Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.1.3.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Lubelskim OW NFZ
Tabela 807 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Lubelskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

20

20

2

17

Tabela 808 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Lubelskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 809 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

16

Tabela 810 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

0

Tabela 811 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Lubelskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

60 128 300

Zmiana [%]

ostateczna
59 502 700

-1,04

Tabela 812 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Lubelskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

59 502 700

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
59 502 700

5.10.2.1.3.2 Uwagi Oddziału
W 2004 r. koszty zawartych umów w zakresie świadczeń w rodzaju ratownictwo i transport medyczny oraz koszty
zrealizowanych umów w tym zakresie (zapłacone rachunki) wyniosły 59 502,70 tys. zł, co stanowiło 100%
wartości zawartych umów. Dynamika wzrostu kosztów w zakresie świadczeń z rodzaju ratownictwo i transport
medyczny pomiędzy rokiem 2003 a 2004 wyniosła (–3,29%).
Do potencjalnych zagrożeń województwa lubelskiego należy zaliczyć sytuacje kryzysowe, które mogą prowadzić
do masowych zagrożeń życia i zdrowia oraz degradacji środowiska naturalnego. Należą do nich: powodzie
i podtopienia, pożary kompleksów leśnych i zabudowy miejskiej, zagrożenia pożarowo–wybuchowe i chemiczne,
skażenia promieniotwórcze, katastrofy drogowe, kolejowe i lotnicze, zakażenia biologiczne ludzi o charakterze
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epidemii, masowe zatrucia, naruszenia porządku publicznego i akty terroru. Przedstawione zagrożenia i potrzeby
zdrowotne populacji województwa lubelskiego wymagają sprawnie funkcjonującego systemu ratownictwa
medycznego zdolnego do prowadzenia profesjonalnych działań ratunkowych zarówno w zagrożeniach
indywidualnych, jak i masowych. Zakres tych działań jest bardzo szeroki, począwszy od przykładowo rany
tłuczonej głowy, z którą poszkodowany może zgłosić się samodzielnie do SOR, aż do działań mobilizujących
wszystkie podmioty systemu w województwie, np. w przypadku dużej katastrofy kolejowej.
W zakresie ratownictwa medycznego w 2004 r. generalnym celem zabezpieczenia było zapewnienie
ubezpieczonym na terenie województwa lubelskiego odpowiednich medycznych działań ratowniczych,
podejmowanych przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz inne komórki organizacyjne
świadczeniodawców, służące ratowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Ponadto celem było
sprawne funkcjonowanie jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zintegrowanych w jeden system
mający wspólną lub kompatybilną sieć łączności, wspólne procedury ratownicze, kompatybilny sprzęt medyczny
oraz określone miejsce działania w „łańcuchu przeżycia”, który zapewnia poszkodowanemu dotarcie do leczenia
w szpitalnym oddziale ratunkowym docelowo w czasie nie dłuższym niż 30–40 minut, łącznie z czasem dojazdu
na miejsce zdarzenia. Celami krótkoterminowymi było określenie niezbędnej liczby szpitalnych oddziałów
ratunkowych w województwie lubelskim oraz przydzielenie poszczególnych SOR–ów do odpowiednich kategorii
(poziomów referencyjnych) w zależności od liczby przyjmowanych pacjentów i profilu specjalistycznego szpitala,
w którym istnieje dany SOR.
Działania NFZ zmierzały do zabezpieczenia odpowiedniej liczby sprawnie działających szpitalnych oddziałów
ratunkowych (z założeniem docelowym: jeden SOR na 100 000–300 000 ludności) oraz innych miejsc udzielania
świadczeń służących ratowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, a także do zabezpieczenie
odpowiedniej liczby sprawnie działających Zespołów Ratownictwa Medycznego (zgodnie założeniami określonymi
w odpowiednich ustawach). Ponadto działania NFZ zmierzały do zintegrowania funkcjonalnego Zespołów
Ratownictwa Medycznego (ZRM) ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi przy jednoczesnym oddzieleniu
organizacyjnym ZRM, jako podmiotów systemu ratownictwa, od innych struktur pogotowia ratunkowego
świadczących inne usługi medyczne, nie mające znamion nagłego zagrożenia życia lub zdrowia (organizacja, nie
koniecznie związana z miejscem stacjonowania). Celami krótkoterminowymi było określenie niezbędnej liczby
SOR–ów w województwie lubelskim oraz przydzielenie poszczególnych SOR–ów do odpowiednich kategorii
(poziomów referencyjnych) w zależności od liczby przyjmowanych pacjentów i profilu specjalistycznego szpitala,
w którym istnieje dany SOR.
W 2004 r. Lubelski OW NFZ finansował funkcjonowanie 20 SOR–ów. W tym okresie wydatki na świadczenia
zdrowotne udzielane przez SOR–y wyniosły 22 724 tys. zł.
W 2004 r. zespoły ratownictwa medycznego rozmieszczone były w oparciu o określone w ustawie o państwowym
ratownictwie medycznym kryteria czasu dojazdu, powierzchni (jeden ZRM/314km2) i gęstości zaludnienia (jeden
ZRM/33 tys. mieszkańców). Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (szczególny rodzaj zespołu ratownictwa
medycznego) na terenie województwa lubelskiego dysponowało jednym śmigłowcem ratunkowym stacjonującym
na lotnisku w Radawcu, który miał do dyspozycji 18 lądowisk zlokalizowanych głównie w pobliżu szpitali
posiadających szpitalne oddziały ratunkowe i wykonał on ponad 250 lotów ratunkowych w ciągu roku.
Centra powiadamiania ratunkowego (założono 1 CPR na ok. 200 tys. ludności) miały przyjmować zgłoszenia
o nagłych zagrożeniach życia lub zdrowia, ale ich rolę pełniły dyspozytornie pogotowia ratunkowego. Najbliższe
osiągnięcia pełnej gotowości do funkcjonowania w systemie ratownictwa były w 2004 r. CPR–y w Lublinie,
Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej. Przeszkodą w ich uruchomieniu i pełnym funkcjonowaniu były trudności
legislacyjne i finansowe.
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5.10.2.1.4 Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.1.4.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Lubuskim OW NFZ
Tabela 813 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Lubuskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

18

18

0

18

Tabela 814 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Lubuskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 815 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

18

Tabela 816 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

0

Tabela 817 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Lubuskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

29 419 000

Zmiana [%]

ostateczna
29 419 000

0,00

Tabela 818 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Lubuskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

29 419 000

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
29 419 000

5.10.2.1.4.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.10.2.1.5 Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.1.5.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Łódzkim OW NFZ
Tabela 819 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Łódzkim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

27

bd

3

24

Tabela 820 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Łódzkim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 821 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

24

Tabela 822 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

0

Tabela 823 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Łódzkim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

56 074 860

Zmiana [%]

ostateczna
56 074 860

0,00

Tabela 824 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Łódzkim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

56 074 860

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
56 074 860

5.10.2.1.5.2 Uwagi Oddziału
W 2003 r. nie przeprowadzono postępowania konkursowego na cały rok. Umowy z 2002 r. zostały natomiast
aneksowane na rok 2003 poprzez wprowadzenie dwóch aneksów: na I kwartał i na resztę roku. Ponadto były
przeprowadzane dodatkowe konkursy, które wyłoniły umowy na część 2003 r.
W 2004 r. został po raz pierwszy wprowadzony podział obowiązujący do dnia dzisiejszego.
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5.10.2.1.6 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.1.6.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Małopolskim OW NFZ
Tabela 825 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Małopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

26

0

24

Tabela 826 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Małopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 827 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

23

Tabela 828 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

0

Tabela 829 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Małopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

64 053 660

Zmiana [%]

ostateczna
65 287 610

1,93

Tabela 830 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Małopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

65 287 610

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
65 287 610

5.10.2.1.6.2 Uwagi Oddziału
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zakontraktował w 2004 roku świadczenia w rodzaju RTM z 23 publicznymi
zakładami opieki zdrowotnej. Świadczenia te realizowało 98 zespołów wyjazdowych. W porównaniu do 2003
roku nastąpiło zmniejszenie liczby umów o jedną z powodu przeprowadzonej restrukturyzacji SP ZOZ
w Andrychowie i wypowiedzenia przez świadczeniodawcę umowy w części dotyczącej ratownictwa i transportu
medycznego.
W ramach umów zawartych w 2004 r. zakontraktowano następujące zespoły wyjazdowe:
•

zespół wyjazdowy reanimacyjny „R” – 37,
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•
•

zespół wyjazdowy wypadkowy „W” – 60,
zespół transportowy neonatologiczny ”N” – 1.

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM zawarto w oparciu o postanowienia uwzględnione
w Wojewódzkim Planie Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych przygotowanym dla Małopolski. Plan
ten określa model docelowy rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa
małopolskiego, natomiast ostateczny kształt zabezpieczenia tego rodzaju świadczeń tworzony jest w oparciu
o szczegółowe analizy czasu dojazdu, liczby populacji na danym terenie oraz średniej dobowej liczby wyjazdów
poszczególnych zespołów.
Podstawowym problemem występującym podczas kontraktowania na linii świadczeniodwca–NFZ były
rozbieżności pomiędzy stanowiskami związanymi z następującymi zagadnieniami:
•

wysokość środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń w poszczególnych
zakresach (zespoły wyjazdowe „W”, „R” i „N”) – w opinii świadczeniodawców NFZ proponuje
niedoszacowane środki, które nie pokrywają kosztów utrzymania, a także eksploatacji zasobów
technicznych, nie umożliwiają także ich modernizacji,

•

kwalifikacje personelu medycznego udzielającego świadczeń – w opinii świadczeniodadwców, NFZ
ustalił bardzo wysokie wymogi dotyczące kwalifikacji lekarskich i pielęgniarskich, podczas gdy
problemem świadczeniodawców są braki kadrowe, a często niemożność zapewnienia lekarskiego
personelu w godzinach od 7.00–15.00; jednocześnie świadczeniodawcy, którzy zawarli umowy w
rodzaju RTM, postulują zakontraktowanie większej liczby zespołów wyjazdowych, co na tle ww. braku
wykwalifikowanego personelu do obsady już istniejących zespołów rodzi wiele wątpliwości po stronie
płatnika,

•

liczba zespołów wyjazdowych zakontraktowanych w poszczególnych powiatach – świadczeniodawcy
oczekują wzrastania liczby zakontraktowanych zespołów w poszczególnych rejonach operacyjnych,
natomiast stanowisko NFZ w tej kwestii to dostosowanie się do europejskich standardów zabezpieczenia
w tym rodzaju świadczeń: oznacza to wzmocnienie istniejącej liczby zespołów, usprawnienie ich
działania i zapewnienie wysoko wykwalifikowanego personelu.

Głównym problemem występującym na linii świadczeniodawca – pacjent są skargi zgłaszane przez pacjentów na:
•
•

zbyt długie oczekiwanie na przyjazd karetki po wezwaniu,
jakość udzielanych świadczeń – przemęczenie personelu przejawiające się w
zachowaniu wobec pacjentów, arogancja lekarzy,

•

odmowa przyjazdu – zalecenie zgłoszenia się do ambulatorium opieki całodobowej.

nieuprzejmym

Na przestrzeni lat 2003–2004 wszystkie działania podejmowane w obszarze ratownictwa medycznego – zespoły
wyjazdowe – związane były z dostosowaniem się do mającej wejść w życie ustawy o państwowym ratownictwie
medycznym, której celem było stworzenie jednolitego systemu ratowniczego w całym kraju.
Zaprzestano finansowania porad w ambulatoriach pogotowia ratunkowego, zalecono świadczeniodawcom
sukcesywne dostosowanie się do wytycznych zawartych w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym oraz
wojewódzkim planie zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych.
Zmiana sposobu finansowania przez Małopolski OW NFZ świadczeń w rodzaju RTM, która ostatecznie nastąpiła
w 2004 roku spowodowała przekwalifikowanie przez świadczeniodawców wszystkich karetek ogólnolekarskich
„O” na zespoły wyjazdowe „W”.
Przekwalifikowanie ww. zespołów wyjazdowych podniosło standard i jakość usług w zakresie RTM, ponieważ
było związane ze spełnieniem określonych kryteriów technicznych, wyposażeniem karetek oraz wyższymi
kwalifikacjami personelu medycznego.
W 2004 roku zakontraktowano 98 zespołów wyjazdowych (w roku 2003 – 97), co pozwoliło przybliżyć się, a
nawet w niektórych przypadkach spełnić parametry czasu dojazdu określone w ustawie o Państwowym
Ratownictwie Medycznym.
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5.10.2.1.7 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.1.7.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Mazowieckim OW NFZ
Tabela 831 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Mazowieckim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

54

43

9

43

Tabela 832 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Mazowieckim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 833 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

45

Tabela 834 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

0

Tabela 835 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Mazowieckim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

126 974 927

Zmiana [%]

ostateczna
126 974 927

0,00

Tabela 836 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Mazowieckim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

126 974 927

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
126 974 928

5.10.2.1.7.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.10.2.1.8 Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.1.8.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Opolskim OW NFZ
Tabela 837 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Opolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

15

14

1

14

Tabela 838 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Opolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 839 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

14

Tabela 840 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM
Tabela 841 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Wartość zawartych umów [zł]
pierwotna

RTM

25 895 700

Zmiana [%]

ostateczna
25 175 307

-2,78

Tabela 842 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Opolskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj
RTM

Koszty zrealizowanych
umów [zł]
24 650 100

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
25 175 307
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5.10.2.1.8.2 Uwagi Oddziału
Koszty zawartych umów w rodzaju ratownictwo i transport medyczny w roku 2003 wynosiły 23 580,85 tys. zł,
natomiast w roku 2004 wyniosły 24 650,10 tys. zł. Dynamika wzrostu pomiędzy rokiem 2003 a 2004
wynosiła14,43%. Dynamika wzrostu kosztów zespołów „R” wynosiła 2,43%, zespołów „W” – 6,00%, zespołu „N” –
6,00%.
Tabela 843 – Koszty kontraktów zawartych w Opolskim OW NFZ w rodzaju ratownictwo i transport medyczny z podziałem na typ
zespołu w tys. zł.

Lp.

Wyszczególnienie
RTM

2003

2004

Kontrakt
2004/2003

Dynamika%
2004/2003

23 580,85

24 650,10

104,53%

14,43%

1

Wartość zawartych kontraktów na zespół „R”

9 093,97

9 314,70

102,43%

2,43%

2

Wartość zawartych kontraktów na zespół „W”

13 793,38

14 603,40

106,00%

6,00%

3

Wartość zawartych kontraktów na zespół „N”

693,50

732,00

106,00%

6,00%

Tabela 844 – Dynamika wzrostu poziomu finansowania dobokaretek pomiędzy rokiem 2003 i 2004 w Opolskim OW NFZ

Lp.

Wyszczególnienie

2003

2004

Kontrakt
2004/2003

Dynamika%
2004/2003

1

Kwota kontraktu na dobokaretkę „R”

2076

2120

102,12%

2,12%

2

Kwota kontraktu na dobokaretkę „W”

1638

1662

101,00%

1,00%

3

Kwota kontraktu na dobokaretkę „N”*

1900

2000

101,00%

1,00%

* stawka na zespół „N” była włączona do kontraktu WCM na OIOM dla dzieci WCM
Dynamika wzrostu ryczałtu na dobokaretkę pomiędzy rokiem 2003 a 2004 dla zespołu „R” wynosiła 2,12%, dla
zespołu „W” 1,00%, dla zespołu „N” 1,00%.
Wśród potencjalnych zagrożeń województwa opolskiego należy wskazać rosnący ruch samochodowy związany
zwłaszcza z uruchomieniem autostrady A–4. Największe zagrożenia zdrowotne powodują jednak nie wypadki
i urazy, ale stany nagłe na tle kardiologicznym – w szczególności ostre zespoły wieńcowe. W zakresie
ratownictwa medycznego w 2004 i latach następnych celem OOW NFZ było zapewnienie osobom
przebywającym na terenie województwa opolskiego odpowiednio sprawnych działań ratowniczych
podejmowanych przez jednostki wchodzące w skład systemu państwowego ratownictwa medycznego –
w szczególności przez wyjazdowe zespoły ratownictwa medycznego typu „R” i „W” współdziałające ze szpitalami
(szpitalnymi oddziałami ratunkowymi). Działania NFZ zmierzały do zabezpieczenia odpowiednio licznej sieci
zespołów „R” i „W”, rozmieszonych w coraz większej liczbie miejsc wyczekiwania, gwarantującej szybkie dotarcie
do miejsca zdarzenia i przewiezienia do szpitala. W razie potrzeby do właściwego, referencyjnego szpitala w
czasie odpowiadającym standardom postępowania. W kontraktowaniu uzyskano odpowiedni standard
ambulansów, ich wyposażenia oraz właściwy poziom kwalifikacji personelu medycznego. Istotnym elementem
zarządzania systemem stają się centra powiadamiania ratunkowego, których liczbę Wojewódzki Plan
Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych określa na sześć, z tendencją do zmniejszania tej liczby
nawet do jednego centrum koordynacyjnego. Ponadto działania NFZ zmierzały do wyraźnego zdefiniowania
zadań ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego z rozdziałem od funkcji pomocy wieczorowo–nocnej
i transportu sanitarnego. W 2004 wyraźnie zwiększono liczbę miejsc wyczekiwania, co wyraźnie skróciło
odległość i czas dotarcia do miejsca zdarzenia. Do praktyki działań ratownictwa medycznego wprowadzono
w 2003 r. „Strategię leczenia ostrego zawału serca”. Wg założeń tej strategii lekarz zespołu ratownictwa
medycznego rozpoznając na miejscu wezwania ostry zawał serca zabezpiecza transport chorego bezpośrednio
do ośrodka referencyjnego, w którym funkcjonuje ośrodek kardiologii inwazyjnej. Dzięki temu, większemu
odsetkowi chorych z zawałem serca zapewnia się wykonanie w trybie pilnym (do 2 godzin) koronarografii i
angioplastyki wieńcowej, uzyskując wysoce pozytywne wyniki leczenia.

401

Raport NFZ za 2004 r.

5.10.2.1.9 Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.1.9.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Podkarpackim OW NFZ
Tabela 845 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Podkarpackim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

25

25

0

25

Tabela 846 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Podkarpackim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 847 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

25

Tabela 848 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

bd

Tabela 849 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Podkarpackim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

52 519 170

Zmiana [%]

ostateczna
52 950 720

0,82

Tabela 850 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Podkarpackim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

52 950 720

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
52 950 720

5.10.2.1.9.2 Uwagi Oddziału
W konkursie ofert na 2004 rok prowadzone negocjacje dotyczyły ceny za poszczególne świadczenie. Każdy
z oferentów miał bezpośrednią możliwość zapoznania się z propozycjami NFZ i przyjęcia lub odrzucenia danej
propozycji. Pod uwagę brany był stopień zapewnienia ubezpieczonemu ciągłości do świadczeń zdrowotnych,
jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, również w oparciu o wewnętrzną oraz zewnętrzną ocenę, która
mogła być potwierdzona certyfikatem jakości lub akredytacją. Porównanie ofert obejmowało również zakres
merytoryczny oferowanych świadczeń zdrowotnych, a także kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne.
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Jako główny problem pojawiający się podczas trwania negocjacji należy wymienić kwestie finansowe. Propozycje
cenowe przedstawiane przez oferentów były większe niż propozycje i możliwości Podkarpackiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2004.
Główną przyczyną oddalenia ofert były obawy o możliwość niezabezpieczenia świadczeń zdrowotnych z zakresu
ratownictwa medycznego na odpowiednim poziomie. Ceny przedstawione w ofercie za dobogotowość rodziły
uzasadnione wątpliwości, co do stworzenia odpowiednich warunków organizacyjno–technicznych,
umożliwiających jak najszybsze udzielanie świadczeń.
W 2003 roku w rodzaju świadczeń: ratownictwo i transport medyczny Podkarpacka Regionalna Kasa
Chorych/Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia kontraktował następujące produkty:
•
zespół wyjazdowy wypadkowy „W”,
•

zespół wyjazdowy reanimacyjny „R”,

•
•

zespół wyjazdowy neonatologiczny „N”,
gotowość w ambulatorium chirurgicznym,

•

gotowość zespołu wyjazdowego ogólnego OL,

•

transport sanitarny.

W I kwartale 2003 roku zawarte było 30 umów ze świadczeniodawcami realizującymi ten rodzaj świadczeń.
W kwietniu 2003 przeprowadzona została tzw. agregacja umów, w wyniku, której POW NFZ finansował wyłącznie
świadczenia realizowane na terenie woj. podkarpackiego – w ramach 27 umów.
W 2004 roku, w rodzaju ratownictwo i transport medyczny, Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia kontraktował następujące produkty:
•
zespół wyjazdowy wypadkowy „W”,
•

zespół wyjazdowy reanimacyjny „R”,

•

zespół wyjazdowy neonatologiczny „N”.

W 2004 roku zawarto 24 umowy na realizację świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo i transport
medyczny.
Przedmiotem kontraktowania było zapewnienie dobowej gotowości zespołu ratownictwa medycznego
do udzielania świadczeń, tzn. stworzenie odpowiednich warunków organizacyjno–technicznych, umożliwiających
jak najszybsze udzielanie świadczeń przez zespół ratownictwa medycznego.
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5.10.2.2 Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.2.1.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Podlaskim OW NFZ
Tabela 851 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Podlaskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 852 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Podlaskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 853 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

4

Tabela 854 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

0

Tabela 855 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Podlaskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

32 376 360

Zmiana [%]

ostateczna
32 817 921

1,36

Tabela 856 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Podlaskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

32 826 000

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
32 817 921

5.10.2.2.1.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.10.2.2.2 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.2.2.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Pomorskim OW NFZ
Tabela 857 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

27

23

4

23

Tabela 858 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 859 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

23

Tabela 860 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

1

Tabela 861 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

42 620 700

Zmiana [%]

ostateczna
43 292 650

1,58

Tabela 862 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Pomorskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

43 213 980

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
43 168 175

5.10.2.2.2.2 Uwagi Oddziału
Głównym problemem występującym na linii świadczeniodawca – NFZ była zbyt niska cena jednostkowa
dobokaretki, pomimo, że w roku 2004 wszyscy świadczeniodawcy z terenu województwa pomorskiego mieli
ujednolicone stawki, tj. maksymalne ceny określone przez Centralę NFZ zna te zakresy świadczeń.
Ponadto część świadczeniodawców postulowała o zwiększenie ilości kontraktowanych zespołów wyjazdowych
do ilości określonej w Wojewódzkim Planie Zdrowotnym.
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5.10.2.2.3 Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.2.3.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Śląskim OW NFZ
Tabela 863 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Śląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 864 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Śląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 865 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

26

Tabela 866 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

bd

Tabela 867 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Śląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

93 110 400

Zmiana [%]

ostateczna
95 783 494

2,87

Tabela 868 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Śląskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

95 826 070

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
95 783 494

5.10.2.2.3.2 Uwagi Oddziału
W I kwartale 2003 roku w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych oraz w II–IV kwartale 2003 roku
w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ świadczenia w rodzaju ratownictwo i transport medyczny kontraktowane
były w innym systemie niż w roku 2004.
Na rok 2003 umowy zostały podpisane ze świadczeniodawcami, którzy w swej strukturze posiadali zespoły
ogólne, wypadkowe, reanimacyjne i wyjazdowe neonatologiczne.
Produktami kontraktowymi w 2003 roku były wyjazdy do wypadków i zachorowań, natomiast jako jednostkę
rozliczeniową przyjęto każdy uzasadniony medycznie wyjazd zespołu.
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Dodatkowo w tym rodzaju świadczeń kontraktowane były również ambulatoria działające przy izbach przyjęć,
tj. porada w ambulatorium ogólnym oraz porada w ambulatorium chirurgicznym.
W roku 2004 Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zakontraktował:
•
dobokaretkę zespołu ratownictwa medycznego „W”,
•

dobokaretkę zespołu ratownictwa medycznego „R”

•

dobokaretkę zespołu wyjazdowego neonatologicznego „N”.

Zgodnie z materiałami konkursowymi podpisano umowy tylko z tymi podmiotami, które w swej strukturze
posiadały zespoły wyjazdowe „W”, reanimacyjne”R” oraz neonatologiczne „N”.
Przyjęto zasadę rozliczenia zespołu jako dobokaretka, gdzie przyjęto jedną stawkę dobogotowości
dla poszczególnych rodzajów zespołów.
W roku 2003 liczba świadczeniodawców w ramach ratownictwa i transportu medycznego wynosiła 27, natomiast
w 2004 roku już tylko 25.
Wynika to z następujących przyczyn:
•

W trakcie roku 2003 jeden ze świadczeniodawców uległ likwidacji, a usługi realizowane przez niego
zostały w drodze cesji przekazane do pozostałych podmiotów, które kontynuowały zawartą umowę.
Dotyczy to rejonowego pogotowia ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, które z dniem 1 czerwca 2003 r.
przekazało filię w Żorach do Miejskiego ZOZ w Żorach, natomiast z dniem 1 lipca 2003 r. przekazało filię
w Rydułtowach do SP ZOZ w Rydułtowach, a filie w Wodzisławiu Śląskim do SP ZOZ w Wodzisławiu
Śląskim.

•

W roku 2003 kontraktowano również zakłady, które posiadały w swej strukturze zespoły wyjazdowe
ogólne, natomiast w roku 2004 zespoły ogólne nie spełniały wymagań materiałów konkursowych,
kontraktowano jedynie zespoły „W”, „R” i „N”. Dotyczyło to Okręgowego Szpitala Kolejowego
w Katowicach, który w swojej strukturze posiadał tylko zespół ogólny.

Nie da się dokładnie przyrównać liczby zespołów, ponieważ w 2003 roku kontraktowano łącznie zespół ogólny,
zespół „R” i „W”, natomiast w 2004 roku kontraktowano oddzielne zespół „W” i „R”, a zespół ogólny nie spełniał
wymagań materiałów konkursowych i nie był przedmiotem umowy.
Jedyną możliwą liczbą do porównania jest liczba umów w zakresie zespołu „N”, gdzie w 2003 roku
zakontraktowano wyjazdy do wypadków i zachorowań (zespół „N”) u czterech świadczeniodawców, natomiast
w 2004 roku zakontraktowano dobokaretki zespołu wyjazdowego neonatologicznego tylko u trzech
świadczeniodawców, co wynika z faktu, iż jeden ze świadczeniodawców nie spełniał warunków określonych
w materiałach konkursowych.
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5.10.2.2.4 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.2.4.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Świętokrzyskim OW NFZ
Tabela 869 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Świętokrzyskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

6

5

0

5

Tabela 870 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Świętokrzyskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 871 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

5

Tabela 872 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

0

Tabela 873 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Świętokrzyskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

26 879 127

Zmiana [%]

ostateczna
26 879 127

0,00

Tabela 874 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Świętokrzyskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

26 879 130

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
26 879 127

5.10.2.2.4.2 Uwagi Oddziału
W ramach ratownictwa medycznego w 2004 roku zostały zakontraktowane następujące rodzaje zespołów:

zespół reanimacyjny „R”,

zespół wypadkowy „W”,

zespół transportu noworodkowego „N”.
Najczęściej zgłaszanym przez Świadczeniodawców problemem w realizacji świadczeń była zbyt niska cena
dobokaretki.
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5.10.2.2.5 Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.2.5.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Warmińsko–Mazurskim OW
NFZ
Tabela 875 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

14

9

2

9

Tabela 876– Liczba odwołań w rodzaju RTM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 877 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

29

Tabela 878 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

2

Tabela 879 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

36 809 180

Zmiana [%]

ostateczna
37 116 950

0,84

Tabela 880 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

37 116 950

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
37 116 950

5.10.2.2.5.2 Uwagi Oddziału
W roku 2004 zawarto 29 umów w zakresie świadczeń w rodzaju ratownictwo i transport medyczny na łączną
kwotę 37 116 950,22 zł. Umowy zostały zrealizowane w 100% na łączną kwotę 37 116 950,22 zł. Dynamika
zmian 2004/2003 dotycząca liczby zawartych umów w rodzaju ratownictwo i transport medyczny była na stałym
poziomie.
W roku 2004, w pierwszym etapie kontraktowania w rodzaju ratownictwo i transport medyczny, rozróżniono trzy
zakresy świadczeń:
1) zespoły ratownictwa medycznego „R” i „W”,
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2) transport noworodkowy karetką „N”,
3) lotniczy transport sanitarny,
4) dodatkowo w okresie późniejszym zespoły pogotowia wodnego.
Przyczyną problemów występujących na linii świadczeniodawca – NFZ była zmiana systemu kontraktowania,
polegająca na wyłączeniu karetek ogólnolekarskich z systemu ratownictwa medycznego. W ślad za tymi
zmianami nie zmniejszyła się liczba wezwań do zachorowań nie wymagających interwencji pomocy doraźnej.
Skutkowało to dużą ilością nieuzasadnionych wyjazdów.
Wymogi dla karetek wodnych były niedostosowane do rzeczywistych możliwości realizacji świadczeń
w warunkach wodnych.
Możliwości finansowe Funduszu uniemożliwiały zabezpieczenie pełnej liczby zespołów wyjazdowych, ujętych
w Planie Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych, co skutkowało licznymi wystąpieniami ze strony
świadczeniodawców.
Problemy najczęściej zgłaszane przez ubezpieczonych
•
•

odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego,
błędna diagnoza.

W stosunku do roku 2003 zaszła zmiana w kontraktowaniu zespołów wyjazdowych ogólnolekarskich oraz
ambulatoriów pomocy doraźnej. W 2004 roku Oddział zakontraktował 24 zespoły wyjazdowe (w roku 2003 – 13)
w ramach nocnej lekarskiej pomocy wyjazdowej. Świadczenia te kontraktowano w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna, natomiast ambulatoria w lecznictwie szpitalnym.
Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w 2004 r. zakontraktował ogółem 57 wyjazdowych zespołów
ratownictwa medycznego :
•
•

21 zespołów „R” (17 w 2003 r.),
34 zespoły „W” (31 w 2003 r.),

•

2 zespoły „N”.

Zwiększenie liczby karetek w stosunku do roku 2003 wynikało z konieczności usprawnienia funkcjonowania
systemu ratownictwa medycznego w województwie – z uwagi na rozległość obszaru i populację ludności
zamieszkałej w danym powiecie. Ponadto wzięto pod uwagę rozmieszczenie zespołów wyjazdowych
uwzględnionych w Wojewódzkim Planie Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych, przygotowanym
przez zespół działający przy wojewodzie.
Przed rozpoczęciem sezonu letniego, oprócz zespołów wyjazdowych, na okres czerwiec–wrzesień
zakontraktowano trzy wodne karetki ratunkowe w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. Wzięto tu przede wszystkim
pod uwagę specyfikę regionu, tj. obecność dużej liczby jezior na terenie województwa oraz zapewnienie
bezpieczeństwa osobom pływającym na sprzęcie wodnym.
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5.10.2.2.6 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.2.6.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Wielkopolskim OW NFZ
Tabela 881 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Wielkopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

35

35

0

35

Tabela 882 – Liczba odwołań w rodzaju RTM Wielkopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 883 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

35

Tabela 884 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

0

Tabela 885 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Wielkopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

71 589 600

Zmiana [%]

ostateczna
71 589 600

0,00

Tabela 886 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Wielkopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

71 589 600

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
71 589 600

5.10.2.2.6.2 Uwagi Oddziału
Kierunek, w którym następuje rozwój ratownictwa medycznego jako całego systemu zabezpieczenia medycznych
działań ratowniczych, jest jak najbardziej zasadny. Problem stanowi finansowanie, które zgodnie z podpisaną,
a nie funkcjonującą ustawą o państwowym ratownictwie medycznym, winno być finansowane z budżetu państwa.
W 2004 roku występowały problemy utworzenia zespołów medycznych z lekarzami o wymaganych
specjalizacjach (chirurg, anestezjolog, ortopeda–traumatolog, internista) bardzo mała była też liczba lekarzy
ze specjalizacją z medycyny ratunkowej. Częsty był brak ratowników medycznych na stanowiskach sanitariuszy.
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W celu zabezpieczenia wymaganych czasów dotarcia karetki do miejsca zdarzenia, koniecznością było
zwiększenie liczby zespołów ratownictwa medycznego. Dało się także zaobserwować ciągłe dążenie
świadczeniodawców do zwiększania ceny za dobową gotowość.
Główne problemy rozpatrywane przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców WOW NFZ dotyczyły poniesionych
przez pacjentów kosztów związanych z ich przewozem do placówek opieki zdrowotnej czy zbyt długim okresem
oczekiwania na przyjazd karetki do chorego.
Główne problemy rozpatrywane przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców WOW NFZ dotyczyły:
•
•

braku nawyku korzystania przez ubezpieczonych z usług lekarzy rodzinnych oraz zakontraktowanej
całodobowej opieki wyjazdowej,
przyzwyczajenie ubezpieczonych do korzystania z bezpłatnego transportu sanitarnego bez względu
na stopień niesprawności.

W latach 2003 i 2004 nastąpiło dopracowanie zasad funkcjonowania tego rodzaju świadczeń poprzez:
•
tworzenie centrów powiadamiania ratunkowego,
•

zwiększania liczby funkcjonujących zespołów ratownictwa medycznego

•

ujednolicenie wymogów dotyczących wyposażenia w sprzęt medyczny oraz niezbędny zestaw leków
w każdym zespole ratownictwa medycznego,

•

ujednolicenie wymogów technicznych samochodu bazowego oraz przedziału medycznego karetki,

•

zobowiązanie sąsiadujących stacji pogotowia ratunkowego do działania na zakładkę, tj. w sytuacji, kiedy
jedna karetka udziela pomocy poszkodowanym, a obowiązkiem karetki z innego powiatu
przygranicznego jest wyjazd do wezwania.
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5.10.2.2.7 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.10.2.2.7.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM w Zachodniopomorskim OW
NFZ
Tabela 887 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Zachodniopomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

RTM

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 888 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Zachodniopomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
RTM

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 889 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

RTM

13

Tabela 890 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

RTM

bd

Tabela 891 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Zachodniopomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
RTM

50 132 960

Zmiana [%]

ostateczna
50 199 960

0,13

Tabela 892 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM
w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

RTM

50 199 960

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
50 199 960

5.10.2.2.7.2 Uwagi Oddziału
Kontraktowanie oparto o zatwierdzony plan ratownictwa, który przewidywał 74 zespoły „R” i „W”, zabezpieczające
pełną dostępność do tych świadczeń na terenie województwa. Plan przewidywał również sezonowe uruchomienie
zespołów wyjazdowych w miejscowościach turystycznych zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.
Ponadto obejmował także kontraktowanie karetek „N” funkcjonujących w ramach oddziałów intensywnej terapii
noworodka. Dodatkowo, w ramach realizacji ustawy o ratownictwie, finansowano trzy szpitalne oddziały
ratunkowe uruchomione na bazie szpitalnych izb przyjęć.
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5.11 Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia – PRO
5.11.1 Informacje ogólne
5.11.1.1 Charakterystyka rodzaju
W 2004 r., w rodzaju programy profilaktyczne, realizowane były na zlecenie Ministra Zdrowia następujące
programy:
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego powodu jest
najwyższa w regionie europejskim.
Cele programu
•
•

Obniżenie o ok. 20% zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej
programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka.
Zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia.

•

Wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia.

•

Promocja zdrowego stylu życia: niepalenie tytoniu, prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna.

Populacja objęta programem
Program skierowany do świadczeniobiorców w wieku 35–55 lat, którzy nie mieli wykonywanych badań objętych
programem w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Kryterium wykluczającym była w wywiadzie rozpoznana choroba
układu krążenia.
Program edukacyjno–diagnostyczny wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
POCHP jest nazwą łączącą przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc, obie choroby często występujące
razem, których przyczyną jest wieloletnie palenie papierosów. Choroba prowadzi do upośledzenia wymiany
gazowej w płucach, skutkującej upośledzeniem wymiany gazowej w płucach, przewlekłym niedotlenieniem
organizmu i powstaniem zespołu serca płucnego.
W Polsce na POChP choruje przeszło 2 mln osób, co stanowi 5% społeczeństwa. Jest przyczyną ok. 20%
wszystkich przyznawanych rent inwalidzkich.
Cele programu
•

Ograniczenie zachorowalności, inwalidztwa i umieralności z powodu POChP poprzez kompleksowe
działania edukacyjno–diagnostyczne i terapeutyczne w grupach wysokiego ryzyka.

•

Wdrożenie taniej i skutecznej metody badań przesiewowych, wykrywających POChP w grupach ryzyka.

•

Realizowanie programu edukacji antynikotynowej i leczenie nałogu palenia u osób zagrożonych
i chorych na POChP.

•

Zwiększenie skuteczności wykrywania wczesnych stadiów POChP przez lekarzy POZ.

Populacja objęta programem
Program adresowany był do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, palących papierosy.
Program profilaktyki raka szyjki macicy
Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstotliwości występowania, nowotworem u kobiet w Polsce – stanowi
10,7% nowotworów u kobiet. Szacuje się, że rocznie choroba dotyka ok. 4000 kobiet i ok. 2000 umiera z tego
powodu. Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy polegają na wykonywaniu badań cytologicznych
wymazów z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy szyjki macicy. Skrining cytologiczny, ze względu na niski koszt i
wysoką skuteczność, jest najpopularniejszą metodą badań przesiewowych. W wyniku badań przesiewowych
można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym etapie.
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Cele programu
•

Zmniejszenie umieralności kobiet na raka szyjki macicy.

•
•

Obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego
w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej (UE).
Podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy.

•
-

Wprowadzenie na terenie całego kraju standardu postępowania diagnostycznego:
pobieranie rozmazu szczoteczką jednorazową typu cyto–brush,
przeprowadzenie badań przez wyszkolonych cytotechników i patomorfologów,
ocena mikroskopowa materiału w systemie Bethesda 2001.

Populacja objęta programem
Populacja kobiet w wieku od 25 do 59 lat. Badania przeprowadzane raz na 3 lata. Oznaczało to konieczność
objęcia programem ok. 8 mln kobiet.
Program badań prenatalnych
W związku ze wzrostem średniego wieku kobiet rodzących, szacuje się, że rodzące powyżej 35. roku życia
stanowią 8–10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 r. ż. Wzrasta istotnie ryzyko wystąpienia patologii płodu
uwarunkowanej aberracja chromosomalną. Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi 3 –
5%. Część z tych wad dzięki diagnostyce obrazowej możliwe jest rozpoznanie we wczesnym okresie ciąży (I i II
trymestr ciąży). Badania prenatalne pozwalają na rozpoznanie coraz większej liczby chorób dziedzicznych
w rodzinach obciążonych wysokim ryzykiem ich występowania (25% i powyżej). Poradnictwo genetyczne
wzbogacone współczesnymi możliwościami diagnostyki prenatalnej stanowi podstawowy element profilaktyki wad
rozwojowych i innych chorób genetycznych.
Cele programu:
•

umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesnego rozpoznania wad
płodu („USG genetyczne”);

•

zwiększenie dostępności badań prenatalnych w Polsce;

•
•

opracowanie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w kraju;
opracowanie algorytmów postępowania w nieinwazyjnych i inwazyjnych badaniach prenatalnych;

•

profilaktyka chorób dziedzicznych w rodzinach wysokiego ryzyka genetycznego (badania molekularne
i poradnictwo genetyczne)

Populacja objęta programem:
Do udziału w Programie uprawnione były kobiety w ciąży, spełniające jedno z poniższych kryteriów:
•
•

wiek powyżej 35 roku życia;
wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowych u płodu;

•

występowanie strukturalnych aberracji chromosomowych w rodzinie;

•
•

kobiety z nieprawidłowym kariotypem, np. translokacją;
stwierdzenie nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących
na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki raka gruczołu sutkowego:
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich
zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 r. ż. Najważniejszym
czynnikiem istotnie wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium
rozwoju. Koszty związane z leczeniem kobiety z zaawansowanym rakiem sutka są wysokie i składają się na nie:
•
•

koszt leczenia operacyjnego / radioterapii / chemioterapii / hormonoterapii /;
koszt leczenia powikłań;

•

wydatki z tytułu renty, zwolnienia z pracy, opieki socjalnej itp.;.

•

skutki psychologiczne i społeczne.
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Cele programu:
•

zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi;

•
•

obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym
zakresie krajach UE;
podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka;

•

wdrożenie populacyjnego skriningu w ramach programu aktywnej profilaktyki raka sutka;

•

zwiększenie odsetka nowotworów sutka wykrywanych w najwcześniejszym stadium zaawansowania
klinicznego;

•
•

zmniejszenie kosztów leczenia ponoszonych przez NFZ poprzez zmniejszenie liczby kobiet
z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi piersi;
zwiększenie odsetka wyleczeń;

•

wprowadzenie na terenie kraju zasad postępowania diagnostycznego.

Populacja objęta programem:
Populacja kobiet w wieku od 50 do 69 lat, spełniających jedno z poniższych kryteriów:
•

nie miały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

•

otrzymały w ramach realizacji Programu
mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

wskazanie

do

wykonania

ponownego

badania
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5.11.1.2 Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO (NFZ ogółem)
Tabela 893 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO (NFZ ogółem)

PRO

Oddział

Zawarte umowy
Dolnośląski

bd

Kujawsko–Pomorski

120

Lubelski

46

Lubuski

35

Łódzki

147

Małopolski

116

Mazowiecki

192

Opolski

bd

Podkarpacki

86

Podlaski

102

Pomorski

172

Śląski

bd

Świętokrzyski

bd

Warmińsko–Mazurski

bd

Wielkopolski

172

Zachodniopomorski

58
0

50

100

150

200

250

Dolnośląski
Kujawsko-Pomorski

120

Lubelski

46

Lubuski

35

Łódzki

147

Małopolski

116

Mazowiecki

192

Opolski
Podkarpacki

86

Podlaski

102

Pomorski

172

Śląski
Świętokrzyski
Warmińsko-Mazurski
Wielkopolski
Zachodniopomorski

172
58

Wykres 55 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju PRO w Oddziałach Wojewódzkich NFZ

417

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 894 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO

Oddział

Wartość zawartych umów w rodzaju PRO [zł]
pierwotna

Zmiana [%]

ostateczna

Dolnośląski

3 797 303

4 086 308

7,61

Kujawsko–Pomorski

2 947 230

1 970 190

-33,15

Lubelski

3 134 275

2 115 229

-32,51

Lubuski

1 283 236

1 108 543

-13,61

Łódzki

3 992 060

2 777 885

-30,41

Małopolski

2 369 635

3 799 535

60,34

Mazowiecki

7 156 059

7 133 077

-0,32

Opolski

1 049 767

1 316 297

25,39

Podkarpacki

2 772 253

2 175 803

-21,51

Podlaski

1 375 487

1 355 587

-1,45

Pomorski

2 825 032

3 216 717

13,86

Śląski

6 666 517

6 682 767

0,24

Świętokrzyski

1 929 183

1 236 784

-35,89

Warmińsko–Mazurski

1 726 199

1 453 221

-15,81

Wielkopolski

4 646 499

4 391 689

-5,48

Zachodniopomorski
NFZ łącznie

2 280 760

2 464 914

8,07

49 951 494

47 284 546

-5,34

Tabela 895 – Realizacja umów w rodzaju PRO na dzień 31.12.2004 r.

PRO
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Koszty zrealizowanych umów
[zł]

Realizacja
umowy [%]

Dolnośląski

4 086 308

bd

niemiarodajne

Kujawsko–Pomorski

1 970 190

1 946 627

98,80

Lubelski

2 115 229

2 099 700

99,27

Lubuski

1 108 543

1 531 007

138,11

Łódzki

2 777 885

2 685 139

96,66

Małopolski

3 799 535

2 704 577

71,18

Mazowiecki

7 133 077

bd

niemiarodajne

Opolski

1 316 297

bd

niemiarodajne

Podkarpacki

2 175 803

2 173 421

99,89

Podlaski

1 355 587

1 169 836

86,30

Pomorski

3 216 717

3 928 424

122,13

Śląski

6 682 767

bd

niemiarodajne

Świętokrzyski

1 236 784

bd

niemiarodajne

Warmińsko–Mazurski

1 453 221

bd

niemiarodajne

Wielkopolski

4 391 689

4 327 311

98,53

2 464 914

2 476 737

100,48

47 284 546

37 690 900

79,71

Zachodniopomorski
NFZ łącznie
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0 zł

2 500 000 zł

5 000 000 zł

7 500 000 zł

3 797 303

Dolnośląski

4 086 308

2 947 230

Kujaw sko-Pomorski

1 970 190
1 946 626,50
3 134 275

Lubelski

2 115 229
2 099 700,00
1 283 236

Lubuski

1 108 543
1 531 007,00
3 992 060

Łódzki

2 777 885
2 685 138,50
2 369 635

Małopolski

3 799 535
2 704 577,00
7 156 059

Mazow iecki

7 133 077

1 049 767

Opolski

1 316 297

2 772 253

Podkarpacki

2 175 803
2 173 421,00
1 375 487

Podlaski

1 355 587
1 169 836,00
2 825 032

Pomorski

3 216 717
3 928 424,00
6 666 517

Śląski

6 682 767

1 929 183

Św iętokrzyski

1 236 784

1 726 199

Warmińsko-Mazurski

1 453 221

4 646 499

Wielkopolski

4 391 689
4 327 311,10
2 280 760

Zachodniopomorski

2 464 914
2 476 737,00

w artość pierw otna umów

w artość ostateczna umów

koszty zrealizow anych umów

Wykres 56 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w 2004 r.
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Tabela 896, wykres 57 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO przypadająca na jednego mieszkańca na terenie
działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ

PRO
Oddział

Koszty zrealizowanych umów
na 1 mieszkańca [zł]

Kraj

0,99

Dolnośląski

bd

Kujawsko–Pomorski

0,94

Lubelski

0,96

Lubuski

1,52

Łódzki

1,03

Małopolski

0,83

Mazowiecki

bd

Opolski

bd

Podkarpacki

1,04

Podlaski

0,97

Pomorski

1,79

Śląski

bd

Świętokrzyski

bd

Warmińsko–Mazurski

bd

Wielkopolski

1,29

Zachodniopomorski

1,46
0 zł

Kraj

1 zł

2 zł

0,99

Dolnośląski
Kujawsko-Pomorski

0,94

Lubelski

0,96

Lubuski

1,52

Łódzki

1,03

Małopolski

0,83

Mazowiecki
Opolski
Podkarpacki

1,04

Podlaski

0,97

Pomorski

1,79

Śląski
Świętokrzyski
Warmińsko-Mazurski
Wielkopolski

1,29

Zachodniopomorski

1,46
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Wykres 58 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO na dzień 31.12.2004 r.

Porównanie danych dotyczących realizacji umów na świadczenia medyczne w rodzaju „Programy profilaktyczne
i promocja zdrowia” jest niemożliwe, ze względu na różne źródła finansowania tych świadczeń w 2004 roku.
Część umów zawartych jeszcze w 2003 roku i obowiązujących do 2005 roku, była opłacana ze środków
własnych Funduszu, natomiast w drugiej połowie 2004 roku rozpoczęto realizację programów na zlecenie
i ze środków Ministra Zdrowia. Z późnego okresu wdrożenia realizacji programów w 2004 roku wynika także niski,
wynoszący 79,71%, stopień realizacji umów.
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5.11.2 Informacje szczegółowe
5.11.2.1 Omówienie wyników kontraktowania świadczeń w rodzaju PRO w oddziałach
wojewódzkich NFZ
5.11.2.1.1 Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.1.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Dolnośląskim OW NFZ
Tabela 897 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Dolnośląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 898 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Dolnośląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 899 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

bd

Tabela 900 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

bd

Tabela 901 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Dolnośląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PRO

Zmiana [%]

ostateczna

3 797 303

4 086 308

7,61

Tabela 902 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PRO

bd

5.11.2.1.1.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.11.2.1.2 Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.2.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Kujawsko–Pomorskim OW
NFZ
Tabela 903 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

150

140

18

133

Tabela 904 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 905 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

120

Tabela 906 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

bd

Tabela 907 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Wartość zawartych umów [zł]
pierwotna

PRO

2 947 230

Zmiana [%]

ostateczna
1 970 190

-33,15

Tabela 908 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj
PRO

Koszty zrealizowanych
umów [zł]
1 946 626,50
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5.11.2.1.2.2 Uwagi Oddziału
Wartość kontraktów na programy profilaktyczne w 2004 roku wzrosła o 16,69% w odniesieniu do 2003 roku.
W obydwu latach problemy dotyczyły głównie nieterminowości przedkładania rachunków i raportów
statystycznych, przekraczane przedziały wiekowe, przekraczanie częstotliwości uczestnictwa w programie tego
samego świadczeniobiorcy.
Zgłaszane przez świadczeniodawców problemy z pacjentami dotyczyły głównie niezakwalifikowania do programu
osób nie mieszczących się w przedziałach wiekowych, bądź nie przyjęcia do programu z powodu przekroczenia
limitu przyjęć na dany miesiąc.
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5.11.2.1.3 Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.3.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Lubelskim OW NFZ
Tabela 909 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Lubelskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 910 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Lubelskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 911 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

46

Tabela 912 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

0

Tabela 913 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Lubelskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PRO

3 134 275

Zmiana [%]

ostateczna
2 115 229

-32,51

Tabela 914 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PRO

2 099 700,00

5.11.2.1.3.2 Uwagi Oddziału
W latach 2002–2003 nowotwory były przyczyną 29–30,5 tys. hospitalizacji (6–te miejsce po chorobach układu
krążenia, chorobach układu moczowo–płciowego, chorobach układu oddechowego, oraz ciąży, porodzie i
połogu), wśród których ponad 22–23 tys. (około 75%) spowodowanych było nowotworami złośliwymi. Przeciętnie
na 10 tys. mieszkańców w 2002 r. przypadało 130,7, a w 2003 r. – 138,7 hospitalizacji z powodu nowotworów.
Najwyższe wskaźniki dotyczyły mieszkańców powiatów: kraśnickiego, opolskiego, puławskiego, włodawskiego,
tomaszowskiego oraz m. Zamość i m. Lublin.
Trend zachorowań na nowotwory złośliwe miał tendencją rosnącą. W regionie, podobnie jak w kraju, mężczyźni
częściej niż kobiety zapadali na nowotwory złośliwe, częściej też zapadali na nie mieszkańcy wsi w porównaniu
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z mieszkańcami miast. Najczęstszymi nowotworami wśród mężczyzn były nowotwory oskrzeli i płuca (w 2001 r.
stanowiły 27,3% nowotworów złośliwych u mężczyzn), gruczołu krokowego (9,3%) oraz pęcherza moczowego
(6,6%). Ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego, nerki, raka prostaty czy prącia wzrasta wśród
mężczyzn z wiekiem i jest największe po 50 roku życia. Obserwowano też coraz częściej zachorowalność na te
nowotwory u osób młodszych. Wśród kobiet dominowały nowotwory: sutka (w 2001 r. – 17,7%), szyjki macicy
(7,2%) oraz trzonu macicy (6,4%). Do tych właśnie adresatów kierowane były Programy profilaktyczne i promocja
zdrowia w 2003 i 2004 r.
Choroby układu krążenia są głównym powodem hospitalizacji w regionie lubelskim. W latach 2002–2003 w
województwie lubelskim były przyczyną 66–69 tys. hospitalizacji. Wskaźnik hospitalizacji na 10 tys. mieszkańców
w 2002 r. wynosił 293,7, a w 2003 r. już 311,1, przy czym największy udział w strukturze tego wskaźnika
(corocznie prawie 30% hospitalizacji powodowanych chorobami układu krążenia) mają: niedokrwienna choroba
serca (I20–I25), inne choroby serca (I30–I52) oraz nadciśnieniowa (I10–I15). W układzie terytorialnym
województwa najwyższe wskaźniki hospitalizacji charakteryzują powiaty: włodawski, parczewski, świdnicki,
opolski, krasnostawski i janowski.
W regionie w 2001 r. wśród dorosłych chorobowość na choroby układu krążenia miała poziom 1 tys. chorych na
10 tys. ludności, a w 2002 r. już 1,5 tys. chorych na każde 10 tys. dorosłej populacji. Bardzo silna zależność
między wiekiem a występowaniem chorób układu krążenia sprawia, iż dla osób z grupy wiekowej 55–65 lat
wskaźnik chorobowości oscyluje na poziomie 4,5 tys. chorych na 10 tys. mieszkańców. Wśród ogółu chorych
znaczącą i wciąż rosnącą grupę stanowią osoby z niedokrwienną chorobą serca (41 tys. w 2001 r. i 62 tys. w
2002 r.), w tym osoby po przebytym zawale serca (odpowiednio 8,8 tys. i 10,9 tys.). Najgorzej prezentuje się
sytuacja w zakresie chorób układu krążenia w powiatach: chełmskim z Chełmem, kraśnickim, łęczyńskim oraz
lubelskim z Lublinem.
Istotny problem epidemiologiczny stanowi również cukrzyca. W województwie lubelskim w 2000 r. z powodu
cukrzycy leczonych było 43,5 tys. osób, w 2001 r. – 39,5 tys., w 2002 r. – 44,4 tys. W kolejnych latach następuje
wzrost liczby nowych przypadków – tj. leczonych po raz pierwszy. Cukrzyca częściej wykrywana jest u kobiet
(wśród osób leczonych z powodu cukrzycy w woj. lubelskim mężczyźni stanowią około 40%) oraz wśród
mieszkających w mieście niż wśród mieszkających na wsi (mieszkańcy miast stanowią ponad 50% ogółu
chorych). Wśród chorych na cukrzycę stale wzrasta udział osób z cukrzycą insulinozależną – wskaźnik leczonych
insuliną od 48,28 w 1999 r. wzrósł do 71,71 na 10 tys. ludności w 2002 r.
Pod względem epidemiologii cukrzycy najniższy wskaźnik ma powiat chełmski ziemski (161,8), a najwyższe
powiaty grodzkie (Biała Podlaska, Chełm, Lublin i Zamość) oraz powiaty: kraśnicki, parczewski i puławski. W
wymienionych obszarach na 10 tys. dorosłych mieszkańców przypada ponad 300 diabetyków, a w powiecie
kraśnickim, parczewskim oraz powiecie grodzkim Zamościa wśród chorych na cukrzycę ponad 100 jest leczonych
insuliną.
Kolejną przyczyną zgonów mieszkańców województwa lubelskiego, po chorobach układu krążenia, nowotworach,
zewnętrznych przyczynach urazów i zatruć oraz jednostkach chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowanych były
choroby układu oddechowego. Wskaźnik zgonów w 2001 r. dla Lubelszczyzny jest wyższy od krajowego,
szczególnie dotyczy to powiatów: krasnostawskiego, opolskiego, radzyńskiego, lubelskiego ziemskiego,
parczewskiego i chełmskiego. Wśród ogółu hospitalizacji zrealizowanych w 2002 r. hospitalizacje wywołane
chorobami układu oddechowego zajmowały 5 miejsce ze wskaźnikiem 135,0, w 2003 r. spowodowały przeciętnie
160,4 hospitalizacje na 10 tys. mieszkańców i wysunęły się na 3–cie miejsce (po chorobach układu krążenia i
chorobach układu moczowo–płciowego). Najwięcej osób hospitalizowanych z rozpoznaniem chorób układu
oddechowego mieszka w powiatach: janowskim, opolskim, świdnickim, parczewskim i krasnostawskim.
Nowotwory oskrzeli i płuca w 2001 r. stanowiły 27,3% nowotworów złośliwych u mężczyzn.
Podobnie jak w całym kraju, populacja mieszkańców Lubelszczyzny jest obciążona problemami próchnicy i
chorób przyzębia. Dotyczy to zwłaszcza ludności wiejskiej. Wyniki badań przeglądowych wskazują na
występowanie próchnicy zębów u 90% dzieci i 98% dorosłych, a w przypadku chorób przyzębia – u 50% dzieci
12–letnich oraz 92% dorosłych poniżej 45 roku życia.

Wojewódzki plan zakupu świadczeń w rodzaju Programy profilaktyczne i promocja zdrowia przewidywał
następujące propozycje programów profilaktycznych na 2004 rok
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Tabela 915 – Propozycje programów profilaktycznych na 2004 rok w Lubelskim OW NFZ

Nazwa programu

Adresaci programu

Opis celów

Planowana liczba
osób objętych
programem
ogółem 672 325

Program profilaktyki chorób Osoby zdrowe od 40
Zmniejszenie umieralności z
serca i naczyń –
– 64 roku życia z
objęci programem:
powodu chorób układu krążenia
przeciwmiażdżycowy
terenu woj. lubelskiego
20% tj. 140 000
Program badań
Kobiety w wieku 40–
ogółem 293 246
Celem programu jest obniżenie
przesiewowych dla
59 z terenu
objęci programem
umieralności z powodu raka
wczesnego rozpoznania
województwa
piersi
13,6% tj. 40 000
raka piersi
lubelskiego
Program badań
Kobiety w wieku 30–
ogółem 425 515
Celem programu jest obniżenie
przesiewowych dla
59 lat z terenu
objęci programem
umieralności z powodu raka
wczesnego rozpoznania
województwa
szyjki macicy
ok.10% tj. 40 000
raka szyjki macicy
lubelskiego
Program badań
Mężczyźni w wieku
ogółem 284 915
Celem programu jest obniżenie
przesiewowych dla
45–69 z terenu
objęci programem
umieralności z powodu raka
wczesnego rozpoznania
województwa
gruczołu krokowego
10,5% tj. 30 000
raka gruczołu krokowego
lubelskiego
Program badań
Osoby w wieku 45 –64
ogółem 507 550
Celem programu jest
przesiewowych dla
lat z terenu
objęci programem
zmniejszenie umieralności z
wczesnego rozpoznania
województwa
powodu raka jelita grubego
6% tj. 30 000
raka jelita grubego
lubelskiego
Celem programu jest obniżenie
Program wczesnego
Osoby palące tytoń po
ogółem 763 901
zachorowalności i umieralności
rozpoznawania i
40 roku życia z terenu
objęci programem
z powodu nowotworów układu
profilaktyki nowotworów
województwa
oddechowego na terenie
ok.8% tj. 60 000
płuc
lubelskiego
województwa lubelskiego
ogółem 70 258
Dzieci 5 – 7 r.ż.
Profilaktyka próchnicy u
Zmniejszenie zachorowalności
objęci programem
z terenu woj.
dzieci
na próchnicę u dzieci
lubelskiego
38 tj. 26 698

W 2003 r. koszty zrealizowanych umów (zapłacone rachunki) w zakresie świadczeń z rodzaju Programy
profilaktyczne i promocja wyniosły 4 213,25 tys. zł., w tym 1 854,70 tys. zł stanowiły środki z puli Ministerstwa
Zdrowia, ponieważ część świadczeń w ramach programów profilaktycznych była realizowana na zlecenie
Ministerstwa Zdrowia. Pozostałą część, czyli 2 358,55 tys. zł stanowiły środki wydatkowane z puli własnej
Lubelskiego OW NFZ (LRKCH) w ramach realizacji zawartych na 2003 r. umów na świadczenia zdrowotne. W
2004 r. koszty zrealizowanych umów (zapłacone rachunki) w zakresie świadczeń z rodzaju Programy
profilaktyczne i promocja wyniosły 2 099,70 tys. zł. i w całości były to środki z puli Ministerstwa Zdrowia,
ponieważ całość świadczeń w ramach programów profilaktycznych była realizowana na zlecenie Ministerstwa
Zdrowia. Niski procent wykorzystania środków przeznaczonych na programy profilaktyczne i promocje zdrowia w
2004 r. wynikał z późnego wprowadzenia programów do realizacji. Największym zainteresowaniem cieszył się
program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej. Niewykonania w pozostałych programach
wynikały z obwarowań jakie zostały nałożone na świadczeniodawców (np. grupy wiekowe, częstotliwość
wykonania badań) wynikające z materiałów szczegółowych. Niska realizacja umów w etapie pogłębionym lub
diagnostycznym wynikała z braku współpracy z wykonawcami etapu podstawowego z lekarzami podstawowej
opieki zdrowotnej.
W zaistniałej sytuacji odnotowano zmniejszenie kosztów o 1.729,30 tys. zł tj. o 45,16% w odniesieniu do planu
finansowego na 2004 r.
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5.11.2.1.4 Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.4.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Lubuskim OW NFZ
Tabela 916 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Lubuskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

58

38

1

35

Tabela 917 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Lubuskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 918 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

35

Tabela 919 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

0

Tabela 920 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Lubuskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PRO

1 283 236

Zmiana [%]

ostateczna
1 108 543

-13,61

Tabela 921 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Lubuskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PRO

1 531 007,00

5.11.2.1.4.2 Uwagi Oddziału
W 2002 roku wystawiono w Polsce ponad 50 tysięcy świadectw zgonów z powodu nowotworów złośliwych
u mężczyźni ponad 37 tysięcy u kobiet, łącznie prawie 90 tysięcy osób.
U mężczyzn największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych
płuca, jelita grubego , w dalszej kolejności znalazły się nowotwory złośliwe gruczołu krokowego.
U kobiet największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły zgony na nowotwór złośliwy sutka, jelita
grubego , płuca i jajnika. W 9 województwach nowotwory złośliwe sutka są najczęstszą przyczyna zgonów
nowotworowych jednak w 6 województwach, w tym w lubuskim, najczęstszą przyczyna zgonów są nowotwory
płuc. Fakt ten był powodem kontraktowania w ramach programu profilaktyki POCHP zdjęcia RTG klatki
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piersiowej, jako badania diagnostycznego .Program pozwalał więc na poza obturacją płuc wykrywanie także
innych chorób płuc w tym nowotworów.
W 2002 roku na liście kolejności wśród 16 województw wg standaryzowanych współczynników umieralności
na nowotwory złośliwe
•

płuca wg płci województwo lubuskie zajmuje 3 miejsce w Polsce dla mężczyzn i dla kobiet,

•

gruczołu krokowego – 6 miejsce w kraju,

•
•

jelita grubego – 5 miejsce w kraju dla kobiet i dla mężczyzn,
szyjki macicy –1 miejsce w kraju

W województwie lubuskim najdłużej realizowanym programem jest program profilaktyki raka piersi.
W 1999 roku nasze województwo znajdowało się na 7 miejscu ww. listy, a w 2002 na 16 – ostatnim miejscu
w kraju jeśli chodzi o raka piersi .
Powyższe dane stanowiły podstawę dla wdrożenia do realizacji w 2003 roku programu profilaktyki raka szyjki
macicy, a także realizacje pozostałych programów . Źródłem wyżej cytowanych danych są Krajowe Rejestry
Nowotworów – Centrum Onkologii– Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie, Warszawa rok 1999 , rok 2002.
Program wczesnego wykrywania raka piersi „Zdrowie kobiety”.
Program „Zdrowie kobiety” to program realizowany łącznie w 2003 roku przez 13, a następnie kontynuowany
w 2004 roku.
Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
Program realizowany był w 2003 roku na terenie województwa lubuskiego przez 2 świadczeniodawców oraz
szereg placówek służby zdrowia współpracujących ze świadczeniodawcami, w których pobierany jest materiał do
badań na terenie województwa. Odczyty badań wykonywane w systemie Bethesda.
Badaniami objęte były kobiety ubezpieczone w NFZ w przedziale wieku 30–59 lat. Do kobiet w przedziale wieku
40–49 lat sukcesywnie wysyłane były zaproszenia imienne do udziału w badaniach przesiewowych. Realizacji
programu towarzyszyła intensywna kampania informacyjno–edukacyjna w mediach. Województwo lubuskie jest
pierwszym na liście województw wg wskaźnika zgonów na raka szyjki macicy w kraju. Program przewidziany
przez LOW NFZ do realizacji w latach następnych.
Program wczesnego wykrywania i profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy.
Program przejęty w roku 2003 do realizacji w ramach agregacji umów od b. BKCH. Celem programu obniżenie
śmiertelności z powodu chorób układu krążenia i cukrzycy. Zadaniem w ramach program jest zwiększenie
świadomości ubezpieczonych co do konieczności wykonywania okresowych badań przesiewowych w tym
zakresie. Program realizowany przez LOW NFZ od II kwartału 2003. Realizowany w 2003 przez 3 placówki.
Badaniami objęci byli ubezpieczeni w NFZ w przedziale wieku – 30–65 lat. W roku 2004 rozpoczęta realizacja
programu po procedurze konkursowej w wersji dwóch etapów – przez lekarzy POZ i lekarzy kardiologów.
Na etapie podstawowym realizowano badania podstawowe, diagnostykę laboratoryjną, zbierano wywiad,
dokonywano pomiaru ciśnienia, obliczano BMI. Pacjentów o podwyższonym ryzyku kierowano do poradni
kardiologicznych. Lekarz kardiolog decydował o wyborze dalszej pogłębionej diagnostyki .
Program wczesnego rozpoznawania i profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc POChP.
W 2003 badania realizowane były w 7 placówkach na terenie województwa. Program ma charakter edukacyjno –
diagnostyczny i jest realizowany we współpracy merytorycznej z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
Program kontynuowany w 2004 roku zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu w wersji bez zdjęcia RTG
klatki piersiowej. Profilaktyka POCHP realizowana była w ramach gabinetów lekarza POZ i w poradniach
pulmonologicznych, do których trafiali pacjenci wymagający konsultacji
specjalistycznej. Badaniem
diagnostycznym w zakresie obu porad było badanie spirometryczne.
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Program wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego.
Program przejęty do realizacji w ramach agregacji umów od b. BKCH. Celem programu obniżenie śmiertelności
z powodu raka gruczołu krokowego. Zadaniem w ramach program jest zwiększenie świadomości mężczyzn co do
konieczności wykonywania okresowych badań przesiewowych w tym zakresie. Program realizowany przez LOW
NFZ od II kwartału 2003. Realizowany w 2003 r. przez 2 placówki. Badaniami objęci byli mężczyźni powyżej
50 r.ż.
Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego .
Program przejęty do realizacji w ramach agregacji umów od b. BKCH. Celem programu obniżenie śmiertelności
z powodu raka jelita grubego. Zadaniem w ramach program jest zwiększenie świadomości ubezpieczonych co do
konieczności wykonywania okresowych badań przesiewowych w tym zakresie. Program realizowany przez LOW
NFZ od II kwartału 2003. Realizowany w 2003 r. przez 2 placówki. Badaniami objęci byli ubezpieczeni
w przedziale wieku powyżej 50 r.ż
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5.11.2.1.5 Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.5.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Łódzkim OW NFZ
Tabela 922 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Łódzkim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 923 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Łódzkim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 924 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

147

Tabela 925 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

0

Tabela 926 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Łódzkim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PRO

3 992 060

Zmiana [%]

ostateczna
2 777 885

-30,41

Tabela 927 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PRO

2 685 138,50

5.11.2.1.5.2 Uwagi Oddziału
W 2003 r. obowiązywał podział na:
•
•

Program prewencji chorób alergologicznych – 19 umów, w tym 18 aneksowanych z 2002 r. i 1 zawarta
w 2003 r.,
Program prewencji cukrzycy – 21 umów, w tym 19 aneksowanych z 2002 r. i 2 zawarte w 2003 r.,

•

Program kardiologiczny – 3 umowy zawarte w 2003 r.,

•
•

Program profilaktyki zdrowia psychicznego – 2 umowy aneksowane z 2003 r.,
Program zapobiegania wadom postawy – 1 umowa zawarta w 2003 r.,

•

Program „Ocena zmian stanu zdrowia...” – 1 umowa zawarta w 2003 r.,

•

Program wczesnego wykrywania raka sutka – 3 umowy zawarte w 2003 r.,
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•
•

Program wczesnego wykrywania raka prostaty – 3 umowy zawarte w 2003 r.,
Program profilaktyki chorób układu sercowo–naczyniowego u chorych na cukrzycę – 3 umowy zawarte
w 2003 r.

Natomiast w 2004 r. został po raz pierwszy wprowadzony podział obowiązujący do dnia dzisiejszego.
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5.11.2.1.6 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.6.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Małopolskim OW NFZ
Tabela 928 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Małopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

200

bd

0

bd

Tabela 929 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Małopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

6

4

2

Tabela 930 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

116

Tabela 931 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

0

Tabela 932 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Wartość zawartych umów [zł]
pierwotna

PRO

2 369 635

Zmiana [%]

ostateczna
3 799 535

60,34

Tabela 933 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj
PRO

Koszty zrealizowanych
umów [zł]
2 704 577,00
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5.11.2.1.6.2 Uwagi Oddziału
W roku 2004 Małopolski OW NFZ realizował programy profilaktyczne na zlecenie i z budżetu Ministerstwa
Zdrowia. Były to:
Program profilaktyki raka piersi u kobiet
Program profilaktyki raka szyjki macicy
Cele obu programów oraz epidemiologia, z której wynika potrzeba ich realizacji nie różnią się zasadniczo
od programów realizowanych w roku 2003. Zmieniło się natomiast źródło finansowania, warunki realizacji badań
profilaktycznych, jakim musieli sprostać realizatorzy programów, a także w przypadku badań mammograficznych
zmieniła się grupa wiekowa kobiet objętych programem (50 – 69 r.ż).
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia.
Programem zostali objęci mieszkańcy województwa w wieku od 35 do 55 lat.
Program edukacyjno–diagnostyczny wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
program adresowany był do kobiet i mężczyzn od 40. do 65. rokiem życia, palących papierosy oraz byłych
palaczy.
Program badań prenatalnych.
Program realizowany był (i jest nadal) przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa Szpitala Uniwersyteckiego oraz
przez Pracownię Badań Genetycznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Współpraca ze świadczeniodawcami przebiegała na ogół bez większych istotnych zakłóceń. Problemy pojawiły
się w roku 2004, gdy wprowadzono do realizacji programy finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Zarzuty
stawiane przez świadczeniodawców to przede wszystkim zbyt krótki czas realizacji programów oraz wysokie
kryteria stawiane świadczeniodawcom zwłaszcza w programie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (etap
diagnostyczny) i w programie wczesnego wykrywania raka piersi. Wiele uwag świadczeniodawców dotyczyło
również zmiany grup wiekowych dla których przewidziano badania profilaktyczne – wnioskowano zwłaszcza
obniżenie grupy wiekowej w programie mammograficznym.
Dodatkowy problem to terminowe przekazywanie sprawozdań, które ponadto były mało precyzyjnie opracowane,
co skutkowało różną interpretacją i co za tym idzie stwarzało problem przy sporządzaniu sprawozdań zbiorczych.
Problemy dotyczyły głównie ograniczeń wiekowych, ale także braku możliwości wykonania dalszej diagnostyki
w przypadku uzyskania nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego lub mammograficznego, pomimo
ewidentnych wskazań medycznych i mimo uzyskania skierowania na dalszą diagnostykę. Świadczeniodawcy
posiadający umowy w rodzajach AOS lub SZP odmawiali wykonania diagnostyki pogłębionej uczestnikom
programów, sugerując, że powinna być wykonywana w ramach umów na profilaktykę.
Komentarz
Programy profilaktyczne są specyficznym rodzajem świadczeń zdrowotnych wymagającym między innymi
długofalowego działania. Coroczne zmiany warunków i materiałów szczegółowych nie sprzyjają ich prawidłowej
realizacji.
Brak ogólnodostępnej (dla świadczeniodawców) bazy danych utrudnia weryfikację ubezpieczonych, którzy zostali
poddani badaniom profilaktycznym, a którzy zgłaszają się ponownie przed upływem czasu określonego
w programie. Np. raz na dwa lata – badanie mammograficzne, czy raz na trzy lata – badanie cytologiczne.
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5.11.2.1.7 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.7.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Mazowieckim OW NFZ
Tabela 934 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Mazowieckim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

259

211

109

204

Tabela 935 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Mazowieckim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 936 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

192

Tabela 937 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

0

Tabela 938 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Mazowieckim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PRO

Zmiana [%]

ostateczna

7 156 059

7 133 077

-0,32

Tabela 939 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Mazowieckim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PRO

bd

5.11.2.1.7.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.11.2.1.8 Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.8.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Opolskim OW NFZ
Tabela 940 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Opolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 941 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Opolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 942 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

bd

Tabela 943 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

0

Tabela 944 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Wartość zawartych umów [zł]
pierwotna

PRO

Zmiana [%]

ostateczna

1 049 767

1 316 297

25,39

Tabela 945 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Opolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj
PRO

Koszty zrealizowanych
umów [zł]
bd
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5.11.2.1.8.2 Uwagi Oddziału
W roku 2003 kontrakty zostały zawarte na okres 01.10.2003–31.12.2005 i były finansowane z środków
Narodowego Funduszu Zdrowia. Realizowane były następujące programy utworzone samodzielnie przez Opolski
Oddział NFZ.
Tabela 946 – Dane o programie
mężczyźni w wieku 50 – i więcej

badań

przesiewowych

dla

wczesnego

wykrywania

raka

gruczołu

krokowego;

Liczba
umów

Kwota kontraktu
zł/liczba badań

Kwota wykonanie
zł/liczba badań

% wykonania

Populacja
kwalifikująca się
do programu

% populacji objętej
badaniami

1

135 600 / 3 390

73 240 / 1 831

54,01

135 767

2,5

Tabela 947 – Dane o programie
kobiety i mężczyźni w wieku 50–64 lat

badań

przesiewowych

dla

wczesnego

wykrywania

raka

jelita

grubego;

Liczba
umów

Kwota kontraktu
zł/liczba badań

Kwota wykonanie
zł/liczba badań

% wykonania

Populacja
kwalifikująca się
do programu

% populacji
objętej badaniami

1

83 700 / 2 790

27 660 / 922

33,05

176 914

1,5

Tabela 948 – Dane
kobiety w wieku 30–59 lat

o

programie

badań

przesiewowych

Liczba
umów

Kwota kontraktu
zł/liczba badań

Kwota wykonanie
zł/liczba badań

1

156 120 / 5 431

115 700 / 4 066

Tabela
949
–
Dane
kobiety w wieku 45–54 lat

o

programie

badań

dla

wczesnego

wykrywania

raka

szyjki

macicy;

% wykonania

Populacja
kwalifikująca się
do programu

% populacji
objętej
badaniami

73,77

221 409

2,5

przesiewowych

dla

wczesnego

wykrywania

raka

piersi;

Liczba
umów

Kwota kontraktu
zł/liczba badań

Kwota wykonanie
zł/liczba badań

% wykonania

Populacja
kwalifikująca się
do programu

% populacji
objętej
badaniami

5

202 760 / 3 500

194 470 / 3 357

95,91

117 568

2,9

W roku 2004 kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki odbywało się z puli przekazanej
do Centrali NFZ z Ministerstwa Zdrowia. Również MZ określiło rodzaj programów i zasady ich realizacji Celem
pełniejszego wykorzystania środków podjęto decyzję o równomiernym rozdysponowaniu środków –
proporcjonalnie do liczby ludności w powiecie. W porównaniu do roku 2003 nie kontraktowano programu
wykrywania raka gruczołu krokowego oraz raka jelita grubego.
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Tabela
950
–
Dane
o
programie
kobiety i mężczyźni w wieku 35–55 lat

profilaktyki

i

wczesnego

wykrywania

chorób

układu

Liczba umów

Kwota kontraktu
zł/liczba badań

Kwota wykonanie
zł/liczba badań

% wykonania

Populacja
kwalifikująca
się do
programu

27 – etap
podstawowy

217 800 / 4 997

198 320 / 4 553

91,06

316 848

1,5

9 – etap
pogłębiony

40 800 / 916

24 680 / 551

60,50

58 078

1,5

krążenia;

% populacji
objętej
badaniami

Tabela 951 – Dane o programie edukacyjno–diagnostycznym wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;
kobiety i mężczyźni w wieku 40–65 lat

% wykonania

Populacja
kwalifikująca
się do
programu

% populacji
objętej
badaniami

97 650 / 3 514

63,73

342 768

1,6

7 230 / 483

39,88

75 408

1,6

Liczba umów

Kwota kontraktu
zł/liczba badań

Kwota wykonanie
zł/liczba badań

14 – etap
podstawowy

153 220 / 5 528

14–etap
pogłębiony

18 120 / 1 226

Tabela
952
–
kobiety w wieku 30–59 lat

Dane

ogólnopolskim

programie

profilaktyki

raka

szyjki

macicy;

% wykonania

Populacja
kwalifikująca
się do
programu

% populacji
objętej
badaniami

101 460 / 6 003

41,76

221 409

6,5

75 460 / 5 805

37,33

221 409

6,5

Liczba
umów

Kwota kontraktu
zł/liczba badań

Kwota wykonanie
zł/liczba badań

12 – etap
podstawowy

242 950 / 14 550

7 –etap
pogłębiony

202 150 / 15 500

W porównaniu do roku 2003 poradę rozdzielono na dwa etapy: podstawowy – obejmujący zebranie wywiadu
i pobranie wymazu oraz diagnostyczny – obejmujący analizę pobranego materiału.
Tabela 953 – Dane o populacyjnym programie wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce 2004;
kobiety w wieku 50–69 lat

Liczba
umów

Kwota kontraktu
zł/liczba badań

Kwota wykonanie
zł/liczba badań

6

441 250 / 6 950

385 81 / 6 070

% wykonania

Populacja
kwalifikująca
się do
programu

% populacji
objętej
badaniami

87,44

117 568

5,9

Niewykorzystane w roku 2004 środki zostały przekazane zwrotnie do Ministerstwa Zdrowia. Z puli tej
uruchomiono w roku 2005 ponownie programy profilaktyczne.
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Komentarz
Analizując profilaktyczne programy zdrowotne można zaobserwować zbyt niskie nakłady na ww. zakres.
Przyczyna tkwi w zbyt późnym zawieraniu umów np. w roku 2003 umowy obowiązywały od 01 października 2003
roku, natomiast w roku 2004 od lipca, za wyjątkiem umów w zakresie mammografii które obowiązywały
od 01 września 2004. Drugą przyczyną zbyt słabego wykorzystania środków z zakresu profilaktyki raka szyjki
macicy w roku 2004 było skierowanie programu do lekarzy POZ z pominięciem gabinetów ginekologicznych.
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5.11.2.1.9 Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.9.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Podkarpackim OW NFZ
Tabela 954 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Podkarpackim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

133

108

100

108

Tabela 955 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Podkarpackim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

21

21

0

Tabela 956 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

86

Tabela 957 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

bd

Tabela 958 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Podkarpackim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PRO

2 772 253

Zmiana [%]

ostateczna
2 175 803

-21,51

Tabela 959 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PRO

2 173 421,00

5.11.2.1.9.2 Uwagi Oddziału
W związku z realizowanymi programami profilaktycznymi najczęściej pojawiającymi się problemami były:
•
•

•

w trakcie negocjacji świadczeniodawcy zgłaszali problem zbyt późnego ogłoszenia konkursu
na realizację programu,
w związku z powyższym świadczeniodawcy stwierdzali zbyt niską zgłaszalność do udziału
w programach profilaktycznych, szczególnie w przypadku realizacji programu profilaktyki raka szyjki
macicy i programu profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
brak zgłaszalności osób skierowanych do etapu badań pogłębionych. Świadczeniobiorca pomimo
otrzymania skierowania, nie skorzystał w porady np. w programie profilaktyki przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc czy w programie profilaktyki chorób układu krążenia.
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•
•

opóźnienia w sprawozdawczości z realizacji programów profilaktycznych.
niska zgłaszalność do udziału w programach profilaktycznych. profilaktycznych związku z tym zarówno
świadczeniodawcy jak i oddział Wojewódzki NFZ zmuszeni byli do podjęcia szelkowo zakrojonych
działań
promujących
programy.
Szczególnie
działania
promujące
należało
podjąć
w przypadku realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy i programu profilaktyki przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc.

•

zgłaszane przez świadczeniodawców problem ograniczeń grup wiekowych osób upoważnionych do
udziału w programach profilaktycznych

•

zgłaszane przez świadczeniodawców problem ograniczeń związanych z odległością czasową
wymagana w przypadku powtórnego udziału w programie (np. w programie profilaktyki raka piersi 2 lata)
brak zgłaszalności osób skierowanych do etapu badań pogłębionych. Świadczeniobiorca pomimo
otrzymania skierowania, nie skorzystał w porady np. w programie profilaktyki przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc czy w programie profilaktyki chorób układu krążenia.

•

W porównywanym okresie tj. 2003 i 2004 roku realizowana była różna liczba programów profilaktycznych.
W 2003 roku finansowana była realizacja 10 programów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
w ramach 86 umów.
W 2004 roku finansowana była realizacja 5 programów w okresie od 1 lipca do 31 grudnia w ramach 86 umów.
W 2003 roku realizowane były umowy wieloletnie zawarte w 2002 roku. W 2003 roku przeprowadzone były tylko
3 konkursy uzupełniające na realizację dodatkowych programów. Ogółem realizowano 10 programów
profilaktycznych. Programy te finansowane były ze środków NFZ.
Wszystkie umowy w zakresie realizacji profilaktycznych programów zawarte były ze świadczeniodawcami
posiadającymi siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.
W związku ze zlikwidowaniem Kas Chorych i agregacją umów zawartych ze świadczeniodawcami
z terenu Podkarpacia przez Branżową Kasę Chorych POW NFZ od 01.04.2003 r. zawarł 3 dodatkowe umowy na
realizację programów profilaktycznych i 1 aneks do już istniejącej umowy ze świadczeniodawcami
nadzorowanych przez MSWiA lub MON.
W 2004 roku realizowane były programy profilaktyczne finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Pierwsze
postępowanie przeprowadzono na podstawie Uchwały Zarządu w miesiącu maju 2004 r.. Umowy obowiązywały
od 1 lipca 2004 r.
Zawarte umowy dotyczyły realizacji 5 programów profilaktycznych. Faktycznie realizowane były tylko 4 programy.
Umowa w zakresie badań prenatalnych ze względu na brak realizacji została rozwiązana.
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5.11.2.1.10 Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.10.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Podlaskim OW NFZ

Tabela 960 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Podlaskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 961 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Podlaskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 962 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

102

Tabela 963 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

bd

Tabela 964 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Podlaskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PRO

1 375 487

Zmiana [%]

ostateczna
1 355 587

-1,45

Tabela 965 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PRO

5.11.2.1.10.2

1 169 836,00

Uwagi Oddziału

W 2003 roku na terenie działania PRKCH realizowane były dwa programy profilaktyczne: program profilaktyki
raka szyjki macicy oraz program profilaktyki raka piersi. Zasadniczym elementem programu było wykonywanie
badania przesiewowego, którym były: badanie cytologiczne w przypadku programu raka szyjki macicy, oraz
badanie mammografia w przypadku programu profilaktyki raka piersi.
W roku 2004 r. świadczenia zdrowotne w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia, finansowane były
przez Podlaski OW NFZ ze środków przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia. Były to następujące programy
profilaktyczne:
•
•

program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia – etap badań podstawowych
program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia – etap badań pogłębionych
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•
•

program edukacyjno – diagnostyczny wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
program profilaktyka raka szyjki macicy – etap podstawowy

•

program profilaktyka raka szyjki macicy – etap diagnostyczny.

W 2004 r. duża część świadczeniodawców POZ nie wzięła udziału w postępowaniach o zawieranie umów
w powyższym rodzaju, argumentując niewielką ilością świadczeń proponowaną przez Komisję a także zapisami
Uchwały 130/2004 Zarządu NFZ.
W roku 2003 i 2004 notowano stosunkowo niewielkie zainteresowanie świadczeniodawców realizujących program
profilaktyki raka szyjki macicy pozyskaniem kobiet do uczestnictwa w tymże programie. Zastrzeżenia
świadczeniodawców budziła skomplikowana logistyka programów oraz nieprecyzyjne sformułowania zawarte
w sprawozdaniach.
Zasadniczym problemem realizacji programów było małe zainteresowanie
świadczeniobiorców, szczególnie w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

uczestnictwem

w

nich
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5.11.2.1.11 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.11.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Pomorskim OW NFZ
Tabela 966 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

0

0

0

0

Tabela 967 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 968 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

172

Tabela 969 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

0

Tabela 970 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PRO

2 825 032

Zmiana [%]

ostateczna
3 216 717

13,86

Tabela 971 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PRO

2 960 175,00

5.11.2.1.11.2 Uwagi Oddziału
Świadczeniodawcy do końca nie byli przygotowani do realizacji programów zarówno merytorycznie jak
i organizacyjnie, a także marketingowo. Pozyskane środki traktowali jako „zasilenie” ogólnego budżetu.
Szczególnie daje się to zauważyć w liczbie aneksów do umów, korygujących w czasie roku wysokość kontraktów.
Problemem było także nie zgłaszanie się pacjenta uczestniczącego w programie, do dalszych jego etapów,
po wykonaniu badań laboratoryjnych.
Pacjenci nie byli zainteresowani Programem profilaktyki POChP. Zakładane minimum 30% skierowanych
do etapu pogłębionego programu nie znajduje odzwierciedlenia w czasie jego realizacji, (dwuletnia obserwacja).
Największym zainteresowaniem, a przez to prawie 100% wykonaniem cieszyły się programy:
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•
•

kardiologiczny,
wczesnego wykrywania raka piersi

•

i badań prenatalnych.

Średnie zainteresowanie wykazywano programem wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
Daje się zauważyć malejące wciąż zainteresowanie programem profilaktyki POCHP. Prawdopodobnie
dla Świadczeniobiorców nie są to atrakcyjne badania.
Niski procent wykorzystania środków na realizacje programów profilaktycznych i promocji zdrowia w roku 2004
spowodowany był późnym ogłoszeniem konkursu głównego (umowy od czerwca 2004 r.)
Umowy na realizację Programu badań prenatalnych zawierane były na okres ostatnich dwóch miesięcy
roku 2004.
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5.11.2.1.12Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.12.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Śląskim OW NFZ
Tabela 972 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Śląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

250

241

9

126

Tabela 973 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Śląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 974 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

bd

Tabela 975 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

bd

Tabela 976 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Wartość zawartych umów [zł]
pierwotna

PRO

Zmiana [%]

ostateczna

6 666 517

6 682 767

0,24

Tabela 977 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj
PRO

Koszty zrealizowanych
umów [zł]
bd
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5.11.2.1.12.2 Uwagi Oddziału
W 2004 r. przeprowadzono konkursy wyłaniające realizatorów programów na terenie woj. śląskiego. Programy
te były zlecone do realizacji i sfinansowane w całości przez Ministerstwo Zdrowia.
Tabela 978 – Programy profilaktyczne w Śląskim OW NFZ

Nazwa programu

Adresaci
programu

Opis celów

Liczba
udzielonych
świadczeń

Porada w etapie badań podstawowych Ubezpieczeni
programu profilaktyki i wczesnego
w wieku 35–55
wykrywania chorób układu krążenia
lat

Obniżenie zachorowalności
i umieralności z powodu chorób
układu krążenia

20 777

Porada w etapie badań pogłębionych
programu profilaktyki i wczesnego
wykrywania chorób układu krążenia

Obniżenie zachorowalności
i umieralności z powodu chorób
układu krążenia

1 379

Ograniczenie zachorowalności
i inwalidztwa z powodu pochp
poprzez kompleksowe
działania edukacyjno–
diagnostyczne i terapeutyczne
w grupach wysokiego ryzyka

18 529

Ograniczenie zachorowalności
i inwalidztwa z powodu pochp
poprzez kompleksowe
działania edukacyjno–
diagnostyczne i terapeutyczne
w grupach wysokiego ryzyka

4 589

Ubezpieczeni
w wieku 35–55
lat

Porada w etapie badań podstawowych Ubezpieczeni
w wieku 40–65
programu edukacyjno–
lat
diagnostycznego wczesnej prewencji
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Porada w etapie badań pogłębionych
programu edukacyjno–
diagnostycznego wczesnej prewencji
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Ubezpieczeni
w wieku 40–65
lat

Porada w etapie podstawowym
programu profilaktyki raka szyjki
macicy

Ubezpieczeni
w wieku 30–59
lat

Zmniejszenie umieralności
kobiet na raka szyjki macicy

Procedura diagnostyczna w programie
profilaktyki raka szyjki macicy

Ubezpieczeni
w wieku 30–59
lat

Zmniejszenie umieralności
kobiet na raka szyjki macicy

Ubezpieczeni
w wieku 50–69
lat

Obniżenie umieralności
z powodu raka piersi do
poziomu występującego w
krajach UE, tj. 0,28

Porada w programie profilaktyki raka
piersi

Program badań prenatalnych

Kobiety ciężarne
od 35 r. życia

24 738

24048

Umożliwienie wczesnej
identyfikacji ryzyka wad i
wczesnego rozpoznania wad
płodu

41 700
28 263 pkt.
rozliczeniowe =
643 kobiety

Problemem było mało precyzyjne sformułowania w materiałach szczegółowych do konkursu opisujące tryb
postępowania i zasady realizacji programów. Świadczeniodawcy skarżyli się także na bardzo wysokie wymagania
co do rodzaju sprzętu niezbędnego do realizacji programów. Na przeszkodzie realizacji niektórych programów
było późne ich wdrożenie, a co za tym idzie krótki czas ich realizacji – np. 1 miesiąc
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5.11.2.1.13Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.13.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Świętokrzyskim OW NFZ

Tabela 979 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Świętokrzyskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 980 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Świętokrzyskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 981 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Świętokrzyskim OW NFZ

Liczba zawartych umów

Rodzaj

2004 r.
PRO

bd

Tabela 982 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Świętokrzyskim OW NFZ

Liczba rozwiązanych umów

Rodzaj

2004 r.
PRO

bd

Tabela 983 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Świętokrzyskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PRO

Zmiana [%]

ostateczna

1 929 183

1 236 784

-35,89

Tabela 984 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Rodzaj
PRO

5.11.2.1.13.2

bd

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.11.2.1.14 Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.14.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Warmińsko–Mazurskim OW
NFZ
Tabela 985 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 986– Liczba odwołań w rodzaju PRO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 987 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

bd

Tabela 988– Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

bd

Tabela 989 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PRO

Zmiana [%]

ostateczna

1 726 199

1 453 221

-15,81

Tabela 990 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PRO

5.11.2.1.14.2

bd

Uwagi Oddziału

W rodzaju „programy profilaktyczne i promocja zdrowia finansowane ze środków Funduszu” w 2004 roku WM OW
NFZ nie zawierał umów.
Profilaktyczne Programy Zdrowotne to rodzaj świadczeń, który w Warmińsko–Mazurskim Oddziale Wojewódzkim
NFZ realizowany był od 2004 roku poprzez schemat opracowanych programów profilaktycznych mających
na celu wczesne zapobieganie i wykrywanie konkretnych schorzeń. W 2004 roku WM OW NFZ zakontraktował
świadczenia z rodzaju programy profilaktyczne i promocja zdrowia w ramach zlecenia z Ministerstwa Zdrowia.
Kontraktowanie programów było prowadzone w pięciu następujących zakresach:
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•
•

Program wczesnego wykrywania chorób układu krążenia,
Program profilaktyki raka szyjki macicy,

•

Program edukacyjno–diagnostycznym wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,

•

Populacyjny program profilaktyki raka piersi metodą mammografii,

•

Program badań prenatalnych – nie został zakontraktowany ze względu na brak oferentów
w prowadzonych postępowaniach konkursowych, spełniających warunki udzielania świadczeń.

Okres realizacji programów profilaktycznych z 2004 r. został przedłużony do I kwartału 2005 rok, z powodu zbyt
krótkiego okresu przeznaczonego na realizację świadczeń dla świadczeniodawców. W związku z powyższym
umowy były realizowane w okresie od 7 lipca 2004 do 10 marca 2005 r.
Ogłoszone konkursy w rodzaju programy profilaktyczne dla wielu świadczeniodawców były nowością i nie
wszyscy byli przygotowani kadrowo, jaki i sprzętowo (np. posiadanie spirometru) do realizacji programu. Należy
przypuszczać, iż w kolejnych latach nastąpi wzrost ilości świadczeniodawców biorących udział w postępowaniach
konkursowych. Przy kontraktowaniu świadczeń z zakresu programów profilaktycznych zwracano uwagę
na zabezpieczenie powiatów będących tzw. „białymi plami” na mapie województwa warmińsko–mazurskiego,
zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do lekarzy specjalistów.
W celu pełnego zakontraktowania zabezpieczonej kwoty na programy profilaktyczne oraz zabezpieczenia
dostępności do świadczeń na 2004 rok przeprowadzono 8 postępowań konkursowych.
Zaistniała sytuacja wynikała z różnych przyczyn, m.in.:
•
zbyt małej ilości świadczeniodawców, którzy złożyli oferty (z kilkunastu powiatów świadczeniodawcy
nie złożyli w ogóle ofert),
•
braku spełnienia warunków określanych przez materiały konkursowe (np. brak wykształconej kadry
medycznej, brak podpisanej umowy z NFZ w zakresie podstawowym)
•

błędów merytorycznych w składanych ofertach,

•
•

braku współpracy ze specjalistami,
braku sprzętu .

W pierwszym głównym postępowaniu konkursowym wpłynęło 71 ofert. Komisja konkursowa w złożonych ofertach
stwierdziła liczne braki i niezgodności z zobowiązującymi materiałami konkursowymi. Wobec tego zostały
odrzucone 33 oferty. W programie profilaktyka raka szyjki macicy, etap diagnostyczny – w pierwszym
postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Ponadto komisja stwierdziła, iż były powiaty, z których nie złożono ofert.
W związku z powyższym dalsze postępowania uzupełniające miały na celu zabezpieczenie świadczeń
w powiatach, gdzie dotychczas nie zakontraktowano świadczeń oraz w zakresach, gdzie nie wpłynęły oferty.
W programach profilaktycznych osoby badane zgłaszały skargi do RPP, głównie zastrzeżenia dotyczące jakości
wykonywanych badań zarówno badań podstawowych jak i badań pogłębionych.
Porównywanie danych i analizowanie trendów zakontraktowania świadczeń w programach profilaktycznych
w ujęciu lat 2003/2004 jest utrudnione, ze względu na zakres i czas prowadzonych badań. Jednakże
doświadczania wynikające z realizacji programów profilaktycznych w 2004 r. wskazują na pewne tendencje, które
mogą powtarzać się w kolejnych latach:
•

realizacja programu profilaktyki raka piersi, wykazała 100–procentowe wykonanie zaplanowanych badań
w wyznaczonym terminie u wszystkich świadczeniodawców. Niejednokrotnie wykonanie rzeczywiste
było wyższe niż wykonanie opłacone przez Fundusz. Ewaluacja programu wykazała 100% zgłaszalność
kobiet na wysłane zaproszenia. Prawdopodobnie był to wynik wysokiej świadomości kobiet
co do przeprowadzania stałej kontroli badania piersi.

•

świadczeniodawcy realizujący „Program profilaktyki raka szyjki macicy” zgłaszali wiele trudności
w pozyskaniu kobiet do badań cytologicznych. Zgłaszalność kobiet do badań na wysłane imienne
zaproszenia wyniosła tylko 37%. Wg spostrzeżeń świadczeniodawców problem zgłaszalności kobiet do
programu wynikał z tego, że kobiety w wieku 30–59 lat, intensywnie pracują, wychowują dzieci i brakuje
im czasu na badania profilaktyczne. Prawdopodobnie niska zgłaszalność na badania cytologiczne mogła
wynikać z niskiej świadomości kobiet co do skutków późnego wykrycia choroby raka szyjki macicy.

•

podobne problemy z pozyskaniem osób do badań mieli świadczeniodawcy, którzy realizowali „Program
edukacyjno–diagnostyczny wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc”. Prawdopodobnie
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problemy te wynikały z czynników psychologicznych dotyczących osób, które mają problem z nałogiem –
paleniem tytoniu. Pacjenci obawiali się, że będą musieli porzucić nałóg, w związku z tym nie zgłaszali się
na umówione badania z lekarzem pulmunologiem.
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5.11.2.1.15 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.15.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Wielkopolskim OW NFZ

Tabela 991 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Wielkopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

154

98

3

84

Tabela 992 – Liczba odwołań w rodzaju PRO Wielkopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 993 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

172

Tabela 994 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

0

Tabela 995 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Wielkopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PRO

4 646 499

Zmiana [%]

ostateczna
4 391 689

-5,48

Tabela 996 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PRO

5.11.2.1.15.2

4 327 311,10

Uwagi Oddziału

Świadczeniodawcy zgłaszali uwagi na niekorzystne zapisy umów, uniemożliwiające przesuwanie środków
pomiędzy zakresami. Dodatkowo, w opinii świadczeniodawców, środki finansowe na zabezpieczenie
oferowanych świadczeń były niewystarczające.
Wprowadzenie programów profilaktycznych cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno
świadczeniodawców jak i świadczeniobiorców, co pokazuje ponad 50% wzrost zawartych umów w roku 2004.
Obserwowany był paradoksalnie niski procent wykorzystania środków na programy profilaktyczne. Wynikało to
z późnego wprowadzenie programów do realizacji, jak też ze słabej wiedzy społeczeństwa o możliwości
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skorzystania z opieki programów profilaktycznych (wyjątek stanowił program profilaktyki raka piersi –
przygotowany merytorycznie, logistycznie i medialnie na poziomie zaspakajającym potrzeby społeczne).
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5.11.2.1.16 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.11.2.1.16.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju PRO w Zachodniopomorskim OW
NFZ
Tabela 997 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Zachodniopomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

PRO

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 998 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Zachodniopomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
PRO

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 999 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

PRO

58

Tabela 1000 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

PRO

bd

Tabela 1001 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Zachodniopomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
PRO

2 280 760

Zmiana [%]

ostateczna
2 464 914

8,07

Tabela 1002 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

PRO

5.11.2.1.16.2

2 476 737,00

Uwagi Oddziału

W drugiej połowie 2004 roku oddział realizował programy profilaktyczne zlecone Funduszowi przez Ministra
Zdrowia. Ze względu na szczupłość środków w tym rodzaju świadczeń, dostępność do badań profilaktycznych
w porównaniu z latami ubiegłymi znacznie spadła, np. liczba badań cytologicznych w roku 2003 wyniosła
123 tysiące, natomiast w roku 2004 – nieco ponad 50 tysięcy. Ze względu na to, że poziom realizacji profilaktyki
w ZOW NFZ jest jednym z najwyższych w Polsce, Oddział otrzymał z Centrali dodatkowe środki na kontynuację
w I kwartale 2005 roku programów rozpoczętych w roku 2004.
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5.12

Świadczenia Odrębnie Kontraktowane – SOK

5.12.1 Informacje ogólne
5.12.1.1 Charakterystyka rodzaju
W 2004 r. wyodrębniono w planie finansowym zakres świadczenia odrębnie kontraktowane.
Były one realizowane na bazie lecznictwa szpitalnego i poradni specjalistycznych, będąc dopełnieniem
kontraktowania świadczeń z zakresów lecznictwa stacjonarnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
W 2004 r. w ramach SOK kontraktowano następujące świadczenia:
•
•

dializa otrzewnowa ado (na miesiąc, pełne koszty i badania dodatkowe, w tym erytropoetyna)
dializa otrzewnowa cado (na miesiąc, pełne koszty i badania dodatkowe, w tym erytropoetyna)

•

hemodializa (z transportem, w tym z leczeniem niedokrwistości erytropoetyną)

•

hemodializa (z transportem)

•
•

tlenoterapia w warunkach domowych (koszt terapii miesięcznej zawierał koszty środków technicznych)
żywienie pozajelitowe dorosłych w warunkach domowych (za osobodzień)

•

żywienie pozajelitowe dzieci w warunkach domowych (za osobodzień)

•
•

dializoterapia wątrobowa – jedna sesja
endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty piersiowej i / lub brzusznej

•

kompleksowa diagnostyka genetyczna w rozpoznawaniu chorób o podłożu dziedzicznym

•

terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy – porada kwalifikacyjna

•
•

terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy – podanie izotopu
terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy – porada kontrolna

•

terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości

Świadczenia z powyższego zakresu były w roku 2003 ujęte w kosztach lecznictwa szpitalnego.
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5.12.1.2 Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK (NFZ ogółem)
Tabela 1003 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK (NFZ ogółem)

SOK

Oddział

Zawarte umowy
Dolnośląski

21

Kujawsko–Pomorski

13

Lubelski

15

Lubuski

10

Łódzki

22

Małopolski

25

Mazowiecki

41

Opolski

11

Podkarpacki

11

Podlaski

11

Pomorski

20

Śląski

38

Świętokrzyski

9

Warmińsko–Mazurski

12

Wielkopolski

26

Zachodniopomorski

15
0

5

Dolnośląski

21

Kujawsko-Pomorski

13

Lubelski

15

Lubuski

10

Łódzki

22

Małopolski

25

Mazowiecki

41

Opolski

11

Podkarpacki

11

Podlaski

11

Pomorski

20

Śląski

38

Świętokrzyski

10

15

20

25

30

35

40

45

9

Warmińsko-Mazurski

12

Wielkopolski

26

Zachodniopomorski

15

Wykres 59 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju SOK w Oddziałach Wojewódzkich NFZ
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Tabela 1004 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK

Oddział

Wartość zawartych umów w rodzaju SOK [zł]
pierwotna

Zmiana [%]

ostateczna

Dolnośląski

63 214 170

64 848 760

2,59

Kujawsko–Pomorski

35 167 267

41 101 661

16,87

Lubelski

46 302 050

46 389 890

0,19

Lubuski

17 606 564

17 549 740

-0,32

Łódzki

52 355 400

48 252 870

-7,84

Małopolski

80 159 350

78 137 326

-2,52

Mazowiecki

125 422 972

128 487 714

2,44

Opolski

20 284 220

19 369 820

-4,51

Podkarpacki

35 796 860

32 030 840

-10,52

Podlaski

24 591 979

22 793 586

-7,31

Pomorski

54 773 140

42 734 320

-21,98

Śląski

93 687 750

94 774 527

1,16

Świętokrzyski

19 001 150

21 971 080

15,63

Warmińsko–Mazurski

29 088 844

28 328 989

-2,61

Wielkopolski

60 604 948

66 509 502

9,74

25 787 232

25 568 792

-0,85

783 843 896

778 849 417

-0,64

Zachodniopomorski
NFZ łącznie

Tabela 1005 – Realizacja umów w rodzaju SOK na dzień 31.12.2004 r.

SOK
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Koszty zrealizowanych umów
[zł]

Realizacja
umowy [%]

Dolnośląski

64 848 760

64 187 030

98,98

Kujawsko–Pomorski

41 101 661

40 518 476

98,58

Lubelski

46 389 890

45 626 040

98,35

Lubuski

17 549 740

17 295 491

98,55

Łódzki

48 252 870

44 274 410

91,75

Małopolski

78 137 326

78 054 826

99,89

Mazowiecki

128 487 714

127 517 776

99,25

Opolski

19 369 820

19 352 940

99,91

Podkarpacki

32 030 840

31 838 920

99,40

Podlaski

22 793 586

22 863 230

100,31

Pomorski

42 734 320

42 733 620

100,00

Śląski

94 774 527

92 236 490

97,32

Świętokrzyski

21 971 080

21 885 290

99,61

Warmińsko–Mazurski

28 328 989

28 328 989

100,00

Wielkopolski

66 509 502

63 870 100

96,03

25 568 792

26 571 310

103,92

778 849 417

767 154 938

98,50

Zachodniopomorski
NFZ łącznie
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Tabela 1006 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju SOK na dzień 31.12.2004 r.

SOK
Oddział

Wartość zawartych umów
[zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

64 848 760

65 218 360

0,57

Kujawsko–Pomorski

41 101 661

42 269 478

2,84

Lubelski

46 389 890

45 678 190

-1,53

Lubuski

17 549 740

17 295 862

-1,45

Łódzki

48 252 870

44 273 790

-8,25

Małopolski

78 137 326

78 166 486

0,04

Mazowiecki

128 487 714

131 297 236

2,19

Opolski

19 369 820

19 352 940

-0,09

Podkarpacki

32 030 840

31 846 990

-0,57

Podlaski

22 793 586

22 793 569

0,00

Pomorski

42 734 320

42 750 180

0,04

Śląski

94 774 527

91 740 497

-3,20

Świętokrzyski

21 971 080

21 885 286

-0,39

Warmińsko–Mazurski

28 328 989

28 545 129

0,76

Wielkopolski

66 509 502

63 879 697

-3,95

Zachodniopomorski

25 568 792

26 450 686

3,45

778 849 417

773 444 376

-0,69

NFZ łącznie

Tabela 1007 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju SOK na dzień 31.12.2004 r.

AOS
Oddział

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]

Różnica [%]

Dolnośląski

64 187 030

65 218 360

1,61

Kujawsko–Pomorski

40 518 476

42 269 478

4,32

Lubelski

45 626 040

45 678 190

0,11

Lubuski

17 295 491

17 295 862

0,00

Łódzki

44 274 410

44 273 790

0,00

Małopolski

78 054 826

78 166 486

0,14

Mazowiecki

127 517 776

131 297 236

2,96

Opolski

19 352 940

19 352 940

0,00

Podkarpacki

31 838 920

31 846 990

0,03

Podlaski

22 863 230

22 793 569

-0,30

Pomorski

42 733 620

42 750 180

0,04

Śląski

92 236 490

91 740 497

-0,54

Świętokrzyski

21 885 290

21 885 286

0,00

Warmińsko–Mazurski

28 328 989

28 545 129

0,76

Wielkopolski

63 870 100

63 879 697

0,02

Zachodniopomorski

26 571 310

26 450 686

-0,45

767 154 938

773 444 376

0,82

NFZ łącznie
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0 zł

25 000 000 zł

50 000 000 zł

75 000 000 zł

100 000 000 zł

125 000 000 zł

150 000 000 zł

63 214 170

Dolnośląski

64 848 760
64 187 030
35 167 267

Kujawsko-Pomorski

41 101 661
40 518 476
46 302 050

Lubelski

46 389 890
45 626 040
17 606 564

Lubuski

17 549 740
17 295 491
52 355 400

Łódzki

48 252 870
44 274 410
80 159 350

Małopolski

78 137 326
78 054 826
125 422 972

Mazowiecki

128 487 714
127 517 776
20 284 220

Opolski

19 369 820
19 352 940
35 796 860

Podkarpacki

32 030 840
31 838 920
24 591 979

Podlaski

22 793 586
22 863 230
54 773 140

Pomorski

42 734 320
42 733 620
93 687 750

Śląski

94 774 527
92 236 490
19 001 150

Świętokrzyski

21 971 080
21 885 290
29 088 844

Warmińsko-Mazurski

28 328 989
28 328 989
60 604 948

Wielkopolski

66 509 502
63 870 100
25 787 232

Zachodniopomorski

25 568 792
26 571 310

wartość pierwotna umów

wartość ostateczna umów

koszty zrealizowanych umów

Wykres 60 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w 2004 r.
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Tabela 1008, wykres 61 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju SOK przypadające na jednego mieszkańca
na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

SOK
Wartość zrealizowanych
umów na 1 mieszkańca
[zł]

Oddział

Kraj

20,09

Dolnośląski

22,15

Kujawsko–Pomorski

19,59

Lubelski

20,82

Lubuski

17,14

Łódzki

17,05

Małopolski

24,00

Mazowiecki

24,83

Opolski

18,33

Podkarpacki

15,18

Podlaski

18,97

Pomorski

19,52

Śląski

19,56

Świętokrzyski

16,94

Warmińsko–Mazurski

19,83

Wielkopolski

19,01

Zachodniopomorski

15,67
0 zł

Kraj

20,09

Dolnośląski

22,15

Kujawsko-Pomorski

19,59

Lubelski

20,82

Lubuski

17,14

Łódzki

17,05

Małopolski

24,00

Mazowiecki

24,83

Opolski

18,33

Podkarpacki

15,18

Podlaski

18,97

Pomorski

19,52

Śląski

19,56

Świętokrzyski

16,94

Warmińsko-Mazurski

19,83

Wielkopolski

19,01

Zachodniopomorski

15,67

5 zł

10 zł

15 zł

20 zł

25 zł
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Tabela 1009, wykres 62 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK przypadająca na jednego mieszkańca
na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r.

SOK
Wartość zrealizowanych
świadczeń na 1 mieszkańca
[zł]

Oddział

Kraj

20,25

Dolnośląski

22,50

Kujawsko–Pomorski

20,44

Lubelski

20,85

Lubuski

17,15

Łódzki

17,05

Małopolski

24,03

Mazowiecki

25,57

Opolski

18,33

Podkarpacki

15,19

Podlaski

18,91

Pomorski

19,53

Śląski

19,46

Świętokrzyski

16,94

Warmińsko–Mazurski

19,98

Wielkopolski

19,01

Zachodniopomorski

15,60
0 zł

Kraj

20,25

Dolnośląski

22,50

Kujawsko-Pomorski

20,44

Lubelski

20,85

Lubuski

17,15

Łódzki

17,05

Małopolski

24,03

Mazowiecki

25,57

Opolski

18,33

Podkarpacki

15,19

Podlaski

18,91

Pomorski

19,53

Śląski

19,46

Świętokrzyski

16,94

Warmińsko-Mazurski

19,98

Wielkopolski

19,01

Zachodniopomorski

15,60

5 zł

10 zł

15 zł

20 zł

25 zł

30 zł
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103,92%

104,00%

102,00%
100,31%

100,00%

98,00%

98,50%

99,25%
98,58%

98,35%

100%

99,91%

99,89%
98,98%

100%
99,61%

99,40%

98,55%
97,32%

96,00%

96,03%

94,00%

92,00%
91,75%
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Wykres 63 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK na dzień 31.12.2004 r.
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5.12.2 Informacje szczegółowe
5.12.2.1 Omówienie wyników kontraktowania świadczeń w rodzaju SOK w oddziałach
wojewódzkich NFZ
5.12.2.1.1 Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.1.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Dolnośląskim OW NFZ
Tabela 1010 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Dolnośląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

29

22

0

22

Tabela 1011 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Dolnośląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

2

2

0

Tabela 1012 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SOK

21

Tabela 1013 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

1

Tabela 1014 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Dolnośląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

63 214 170

Zmiana [%]

ostateczna
64 848 760

2,59

Tabela 1015 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Dolnośląskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SOK

64 187 030

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
65 218 360

5.12.2.1.1.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.12.2.1.2 Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.2.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Kujawsko–Pomorskim OW
NFZ
Tabela 1016 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

15

13

2

13

Tabela 1017 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 1018 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SOK

13

Tabela 1019 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

bd

Tabela 1020 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Wartość zawartych umów [zł]
pierwotna

SOK

35 167 267

Zmiana [%]

ostateczna
41 101 661

16,87

Tabela 1021 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj
SOK

Koszty zrealizowanych
umów [zł]
40 518 476

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
42 269 478
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5.12.2.1.2.2 Uwagi Oddziału
W 2004 roku świadczenia zdrowotne kontraktowane były w ramach konkursu ofert według jednolitych zasad
opracowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z powyższymi zasadami, liczba procedur
zakontraktowanych na 2004 rok była mniejsza od liczby procedur realizowanych w latach 2002–2003 ponieważ
wiele procedur kontraktowanych było w ramach poradni specjalistycznych lub świadczeń specjalistycznych
współfinansowanych. Poprzez zmiany w katalogach świadczeń w rodzaju Świadczeń odrębnie kontraktowanych,
wartość kontraktów na 2004 rok była mniejsza od wartości kontraktów w 2003 roku.
Obszarem problemowym w 2004 roku były ustalenia dotyczące zasad kontraktowania pozytonowej tomografii
emisyjnej (PET).
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5.12.2.1.3 Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.3.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Lubelskim OW NFZ
Tabela 1022 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Lubelskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

15

15

0

15

Tabela 1023 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Lubelskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 1024 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SOK

15

Tabela 1025 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

0

Tabela 1026 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Lubelskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

46 302 050

Zmiana [%]

ostateczna
46 389 890

0,19

Tabela 1027 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Lubelskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SOK

45 626 040

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
45 678 190

5.12.2.1.3.2 Uwagi Oddziału
Dopełnieniem zakresu lecznictwa szpitalnego były świadczenia odrębnie kontraktowane i programy
terapeutyczne. Udział dwóch wymienionych podzakresów w planie finansowym Lubelskiego OW NFZ
systematycznie wzrastał, w przypadku świadczeń odrębnie kontraktowanych zmiana w latach 2003 do 2004
wyniosła 0,38%, co stanowiło wzrost bezwzględny o 6,8 mln zł przy poziomie w 2004 roku 46,3 mln zł.
Programy terapeutyczne były nowym zakresem. Ich udział w pierwszym roku wyniósł 1,01%, co stanowiło
w wartościach bezwzględnych 16 mln zł. Ze względu na fakt, że przedmiotowe podzakresy grupują procedury
o szczególnym znaczeniu dla ratowania zdrowia i życia były one priorytetowo potraktowane w kontraktowaniu
świadczeń na rok 2004.
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Dostępność do tego rodzaju świadczeń w 2004 r. była dość dobra. Mniej korzystnie wypadła dostępność
do świadczeń z zakresu chemio– i radioterapii nowotworów. Ze względu na szczególne wymagania odnośnie
do warunków lokalowych, sprzętowych i kadrowych problem właściwego leczenia nowotworów jest nie tylko
problemem właściwego kontraktowania świadczeń, ale także odpowiednio wysokich nakładów inwestycyjnych
na infrastrukturę, co stanowi poważny problem dla lokalnych placówek medycznych, które są w słabej lub złej
kondycji finansowej.
W 2004 r. koszty zawartych umów na świadczenia z rodzaju Świadczenia odrębnie kontraktowane wyniosły
46 389,89 tys. zł., natomiast koszty zrealizowanych umów w tym zakresie (zapłacone rachunki) wyniosły
45 626,04 tys. zł., co stanowiło 98,35% wartości zawartych umów.
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5.12.2.1.4 Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.4.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Lubuskim OW NFZ
Tabela 1028 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Lubuskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

14

10

1

10

Tabela 1029 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Lubuskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 1030 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SOK

10

Tabela 1031 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

0

Tabela 1032 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Lubuskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

17 606 564

Zmiana [%]

ostateczna
17 549 740

-0,32

Tabela 1033 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Lubuskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SOK

17 295 491

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
17 295 862

5.12.2.1.4.2 Uwagi Oddziału
Problemem była cena jednostkowa świadczenia. Świadczeniodawcy proponowali podczas negocjacji koszt
przewyższający możliwości finansowe LOW NFZ. Liczba świadczeń była dostosowywana do zgłaszanych
potrzeb.
W innych zakresach świadczeń zapotrzebowanie okazało się mniejsze od podpisanych kontraktów. Szczególnie
jest to widoczne w zakresie terapii izotopowej.
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5.12.2.1.5 Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.5.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Łódzkim OW NFZ
Tabela 1034 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Łódzkim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

25

22

3

22

Tabela 1035 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Łódzkim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 1036 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SOK

22

Tabela 1037 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

0

Tabela 1038 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Łódzkim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

52 355 400

Zmiana [%]

ostateczna
48 252 870

-7,84

Tabela 1039 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Łódzkim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SOK

44 274 410

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
44 273 790

5.12.2.1.5.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.12.2.1.6 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.6.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Małopolskim OW NFZ
Tabela 1040 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Małopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

32

0

25

Tabela 1041 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Małopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 1042 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SOK

25

Tabela 1043 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

1

Tabela 1044 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Małopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

80 159 350

Zmiana [%]

ostateczna
78 137 326

-2,52

Tabela 1045 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Małopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SOK

78 054 826

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
78 166 486

5.12.2.1.6.2 Uwagi Oddziału
Do końca 2003 roku obowiązywały umowy, w myśl których świadczenia z zakresu dializoterapii pokrywane były
w całości w oparciu o wykonanie. Rozliczenia w tym zakresie dokonywane były po zakończeniu kwartału.
Począwszy od 1 stycznia 2004 roku w tym zakresie obowiązują limity, w wyniku czego świadczeniodawcy
otrzymali pełną należność za zrealizowane świadczenia po zawarciu porozumienia zamykającego 2004 rok.
W relacjach świadczeniodawca – pacjent nie stwierdzono w zakresie świadczeń odrębnie kontraktowanych
poważnych problemów. Na uwagę zasługuje pełna dostępność do świadczeń, zarówno dializ, jak i pozostałych
produktów.
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W dializoterapii obserwowane jest malejące tempo wzrostu liczby udzielonych świadczeń. W latach 1999 – 2003
obserwowano średni przyrost 14,5% w skali roku. Wykonanie w roku 2004 jest o 12,8% wyższe niż w 2003 r.
Tendencja spadkowa świadczy o ustabilizowaniu sytuacji w tym zakresie i zabezpieczeniu zapotrzebowania
na ten rodzaj usług medycznych.
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5.12.2.1.7 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.7.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Mazowieckim OW NFZ
Tabela 1046 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Mazowieckim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

61

57

12

52

Tabela 1047 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Mazowieckim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 1048 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SOK

41

Tabela 1049 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

0

Tabela 1050 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Mazowieckim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

125 422 972

Zmiana [%]

ostateczna
128 487 714

2,44

Tabela 1051 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Mazowieckim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SOK

127 517 776

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
131 297 236

5.12.2.1.7.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.12.2.1.8 Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.8.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Opolskim OW NFZ
Tabela 1052 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Opolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

10

10

0

10

Tabela 1053 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Opolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 1054 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SOK

11

Tabela 1055 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Opolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

1

Tabela 1056 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Opolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

20 284 220

Zmiana [%]

ostateczna
19 369 820

-4,51

Tabela 1057 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Opolskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SOK

19 352 940

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
19 352 940

5.12.2.1.8.2 Uwagi Oddziału
W roku 2004 koszty zawartych umów w rodzaju świadczeń odrębnie kontraktowanych wyniosły 19 369,82 tys. zł
natomiast koszty zrealizowanych świadczeń 19 352,94 tys. zł, co stanowiło 99 ,91% wartości zawartych umów.
Trudno porównać dynamikę zawartych umów oraz kosztów zakontraktowanych świadczeń pomiędzy rokiem 2003
a 2004 ze względu na odmienny model kontraktowania. Ze świadczeń, które były kontraktowane w tym rodzaju
w roku 2003 w 2004 pozostała tylko dializoterapia gdzie wzrost kosztów zrealizowanych świadczeń wyniósł 5,9%
w stosunku do roku 2003.
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5.12.2.1.9 Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.9.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Podkarpackim OW NFZ
Tabela 1058 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Podkarpackim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

11

11

0

11

Tabela 1059 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Podkarpackim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

1

1

0

Tabela 1060 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych
umów
2004 r.

SOK

11

Tabela 1061 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

bd

Tabela 1062 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Podkarpackim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

35 796 860

Zmiana [%]

ostateczna
32 030 840

-10,52

Tabela 1063 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Podkarpackim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SOK

31 838 920

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
31 846 990

5.12.2.1.9.2 Uwagi Oddziału
w 2003 roku znaczna część produktów wchodzących w rodzaj SOK kontraktowana była w klinikach i szpitalach
specjalistycznych poza woj. Podkarpackim. Przeprowadzona w kwietniu 2003 roku agregacja umów
spowodowała rozwiązanie zawartych umów oraz przekazanie finansowania tych świadczeń właściwym
miejscowo oddziałom NFZ.
W I kwartale 2003 roku zawarte było 79 umów ze świadczeniodawcami realizującymi ten rodzaj świadczeń.
W kwietniu 2003 przeprowadzona została tzw. agregacja umów, w wyniku, której POW NFZ finansował wyłącznie
świadczenia realizowane na terenie woj. Podkarpackiego – w ramach 53 umów.

474

Raport NFZ za 2004 r.

W 2004 roku zmienił się diametralnie katalog świadczeń odrębnie kontraktowanych. Wiele produktów dotychczas
kontraktowanych jako SOK weszło w skład produktów kontraktowych w innych zakresach świadczeń
zdrowotnych.
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5.12.2.1.10 Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.10.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Podlaskim OW NFZ

Tabela 1064 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Podlaskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 1065 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Podlaskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 1066 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Podlaskim OW NFZ

Liczba zawartych umów

Rodzaj

2004 r.
SOK

11

Tabela 1067 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ

Liczba rozwiązanych umów

Rodzaj

2004 r.
SOK

0

Tabela 1068 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Podlaskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

24 591 979

Zmiana [%]

ostateczna
22 793 586

-7,31

Tabela 1069 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Podlaskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Rodzaj
SOK

5.12.2.1.10.2

22 863 230

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
22 793 569

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.12.2.1.11 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.11.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Pomorskim OW NFZ

Tabela 1070 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Pomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

19

19

0

17

Tabela 1071 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Pomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 1072 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Pomorskim OW NFZ

Liczba zawartych umów

Rodzaj

2004 r.
SOK

20

Tabela 1073 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Pomorskim OW NFZ

Liczba rozwiązanych umów

Rodzaj

2004 r.
SOK

3

Tabela 1074 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Pomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

54 773 140

Zmiana [%]

ostateczna
42 734 320

-21,98

Tabela 1075 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Pomorskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Rodzaj
SOK

5.12.2.1.11.2

42 733 620

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
42 750 180

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.12.2.1.12Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.12.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Śląskim OW NFZ

Tabela 1076 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Śląskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

44

44

0

39

Tabela 1077 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Śląskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 1078 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SOK

38

Tabela 1079 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

bd

Tabela 1080 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Śląskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

93 687 750

Zmiana [%]

ostateczna
94 774 527

1,16

Tabela 1081 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Śląskim OW
NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SOK

5.12.2.1.12.2

92 236 490

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
91 740 497

Uwagi Oddziału

Wprowadzenie w roku 2004 zmian definicji rodzajów świadczeń, zakresów kontraktowanych świadczeń,
przyjętych jednostek rozliczeniowych oraz obowiązujących zasad rozliczeń spowodował pojawienie się wielu
wątpliwości świadczeniodawców w zakresie prawidłowego interpretowania obowiązujących zasad realizowania
świadczeń. Dodatkowo początek roku 2004 był okresem, w którym Oddział Wojewódzki nie posiadał informacji
niezbędnych do wyjaśniania zgłaszanych przez świadczeniodawców wątpliwości i problemów. Całkowita zmiana
zasad realizacji świadczeń realizowanych w ramach rodzaju leczenie szpitalne bez dopracowania
obowiązujących definicji, katalogów stanowiących podstawę realizacji i rozliczania świadczeń oraz przyjęcia
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jednolitych interpretacji wpłynął na powstanie licznych nieporozumień oraz sytuacji trudnych na linii
świadczeniodawcy – NFZ.
Wiele wątpliwości i problemów zgłaszanych
zakontraktowanych punktów oraz ceną punktu.

przez

świadczeniodawców

związanych

było

z

liczbą

Z uwagi na limity świadczeń realizowanych i rozliczanych w ramach kontraktowanych zakresów, głównym
z sygnalizowanych problemów był zbyt długi, zdaniem ubezpieczonych, czas oczekiwania na realizacje
świadczenia.
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5.12.2.1.13Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.13.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Świętokrzyskim OW NFZ

Tabela 1082 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Świętokrzyskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

9

9

0

9

Tabela 1083 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Świętokrzyskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 1084 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SOK

9

Tabela 1085 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Świętokrzyskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

0

Tabela 1086 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Świętokrzyskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

19 001 150

Zmiana [%]

ostateczna
21 971 080

15,63

Tabela 1087 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK
w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SOK

5.12.2.1.13.2

21 885 290

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
21 885 286

Uwagi Oddziału

Świadczenia z zakresu świadczeń odrębnie kontraktowanych traktowane były priorytetowo i finansowane zgodnie
z wykonaniem. Brak jest możliwości porównania lat 2003 i 2004 ponieważ większość tych świadczeń w 2003 roku
była finansowana w ramach lecznictwa szpitalnego. Jednak ze względu na to, że świadczenia te w większości
są świadczeniami ratującymi życie, ŚwRKCh a następnie ŚwOW NFZ finansuje je zgodnie z wykonaniem.
Przy realizacji tych świadczeń brak było istotnych problemów na linii świadczeniodawca – płatnik jak
i świadczeniodawca – pacjent. Jedynym problemem było wprowadzenie do kontraktowania na 2004 rok
hemodializ z transportem z erytropoetyną i hemodializ z transportem bez erytropoetyny, czego nie było w roku
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2003, i co za tym idzie konieczność różnego wykazywania dializ dla pacjentów oraz konieczność przesuwania
niewykorzystanych środków pomiędzy tymi zakresami.
Analizując świadczenia szczególnie z zakresu radioterapii i chemioterapii, stwierdza się ich znaczny ilościowy
wzrost zarówno ze względu na epidemiologię schorzeń nowotworowych jak i szybki rozwój Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii, które proponuje coraz nowocześniejsze metody diagnozowania i terapii.
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5.12.2.1.14 Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.14.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Warmińsko–Mazurskim OW
NFZ
Tabela 1088 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

6

4

1

4

Tabela 1089– Liczba odwołań w rodzaju SOK w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 1090 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SOK

12

Tabela 1091 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

0

Tabela 1092 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

29 088 844

Zmiana [%]

ostateczna
28 328 989

-2,61

Tabela 1093 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SOK

5.12.2.1.14.2

28 328 989

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
28 545 129

Uwagi Oddziału

W roku 2003 zawarto 28 umów w zakresie świadczeń z rodzaju „świadczenia odrębnie kontraktowane”, a w roku
2004 zawarto 12 umów w tym rodzaju.
Dynamika zmian 2004/2003 dotycząca liczby zawartych umów w zakresie świadczeń zdrowotnych w rodzaju
„świadczenia odrębnie kontraktowane” wyniosła 57,14%
W rodzaju „świadczenia odrębnie kontraktowane” w 2004 roku WM OW NFZ zawarł umowy na łączną wartość
28.328.989,00 złotych. Umowy zostały zrealizowane w 100,00%.
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Z powodu braku podmiotów, spełniających warunki lokalowe, sprzętowe i kadrowe głównym problemem był brak
możliwości zakontraktowania pozostałych świadczeń:
•

terapia hiperbaryczna

•
•

embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych ( 2–3 spirale )
embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych ( 4–6 spirale )

•

embolizacja / remodelowanie wewnątrzczaszkowe tętniaków olbrzymich ( średnio 10 spiral )

•
•

embolizacja naczyniaków wewnątrzczaszkowych
tromboliza celowana w udarach niedokrwiennych mózgu

•

badanie antygenów zgodności tkankowej przy typowaniu dawców szpiku

•

scyntygrafia z zastosowaniem pochodnych somatostatyny

•
•

scyntygrafia nadnerczy
scyntygrafia wentylacyjna płuc

•

scyntygrafia cytrynianem galu

•
•

scyntygrafia znakowanymi leukocytami
terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości – porada kwalifikacyjna

•

terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości – podanie izotopu strontu

•

terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości – podanie izotopu samaru

•
•

terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości – porada kontrolna
terapia izotopowa synowektomii radioizotopowych

•

terapia izotopowa dawkami przekraczającymi 30mci –porada kwalifikacyjna

•

terapia izotopowa dawkami przekraczającymi 30mci – leczenie ablacyjne u chorych po operacji raka
tarczycy

•

terapia izotopowa dawkami przekraczającymi 30mci – leczenie zmian przerzutowych raka tarczycy

•
•

terapia izotopowa dawkami przekraczającymi 30mci – leczenie z zastosowaniem j 131 – meta–jodo–
benzyl–guanidyny
terapia izotopowa dawkami przekraczającymi 30mci –porada kontrolna

•

zaopatrzenie w protezę twarzy z protezą

•
•

zaopatrzenie w protezę nosa. z protezą
zaopatrzenie w protezę małżowiny usznej z protezą

•

zaopatrzenie w ektoprotezę – gałki ocznej, wargi i nosa

•

naprawa i renowacja protezy twarzy

Dla ubezpieczonych dużym problemem były zasady transportu sanitarnego pacjentów na dializy.
W 2004 roku dostępność do poszczególnych świadczeń była na dość dobrym poziomie. Obserwowany był wzrost
zapotrzebowania na świadczenia, głównie: hemodializy z transportem, żywienie pozajelitowe w warunkach
domowych oraz tlenoterapię w warunkach domowych.
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5.12.2.1.15 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.15.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Wielkopolskim OW NFZ

Tabela 1094 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Wielkopolskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

37

37

7

30

Tabela 1095 – Liczba odwołań w rodzaju SOK Wielkopolskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

0

0

0

Tabela 1096 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SOK

26

Tabela 1097 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

0

Tabela 1098 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Wielkopolskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

60 604 948

Zmiana [%]

ostateczna
66 509 502

9,74

Tabela 1099 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Wielkopolskim
OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SOK

5.12.2.1.15.2

63 870 100

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
63 879 697

Uwagi Oddziału

Główne problemy występujące na linii świadczeniodawca – pacjent, rozpatrywane przez Wdział Spraw
Świadczeniobiorców WOW NFZ dotyczyły w szczególności trudności z dostępem do świadczeń odrębnie
kontraktowanych (zaopatrzenie w protezy twarzy, nosa, gałki ocznej, tlenoterapii w warunkach domowych),
a także zbyt długim okresem oczekiwania na wykonanie tych świadczeń w placówkach, które podpisały kontrakt
z NFZ.
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5.12.2.1.16 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.12.2.1.16.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju SOK w Zachodniopomorskim OW
NFZ
Tabela 1100 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Zachodniopomorskim OW NFZ

Oferty
Rodzaj

SOK

złożone

zakwalifikowane

oddalone
lub wycofane

przyjęte
do podpisania

bd

bd

bd

bd

Tabela 1101 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Zachodniopomorskim OW NFZ

Odwołania

Rodzaj
SOK

łącznie

nieuwzględnione

uwzględnione

bd

bd

bd

Tabela 1102 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

SOK

15

Tabela 1103 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba rozwiązanych umów
2004 r.

SOK

bd

Tabela 1104 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Zachodniopomorskim OW NFZ

Wartość zawartych umów [zł]

Rodzaj

pierwotna
SOK

25 787 232

Zmiana [%]

ostateczna
25 568 792

-0,85

Tabela 1105 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK
w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

SOK

5.12.2.1.16.2

26 571 310

Wartość zrealizowanych
świadczeń [zł]
26 450 686

Uwagi Oddziału

Świadczenia odrębnie kontraktowane, wśród których dominują dializy, realizowano w pełni; przekroczenie
wyniosło ok. 2,5% w stosunku do zawartych kontraktów.
•

Wprowadzono katalog świadczeń odrębnie kontraktowanych, według którego kontraktowano
poszczególne procedury u danego świadczeniodawcy. Zmiany spowodowały konieczność dostosowania
środków finansowych do nowych produktów

•

Zwiększono kontrakty dostosowując je do planowego wykonania roku 2003
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•

Dominującym zakresem świadczeń w tym rodzaju były procedury dializoterapii. Zwiększono
zdecydowanie kontrakty w tym zakresie, jednakże w skali roku okazały się one niewystarczające

•

Zakontraktowano świadczenia w wielu zakresach, zgodnie ze złożonymi ofertami na bazie
dotychczasowych podmiotów realizujących świadczenia z tego rodzaju. Zakontraktowano diagnostykę
genetyczną, diagnostykę HLA, badania scyntygraficzne, terapię izotopową, tlenoterapię w warunkach
domowych oraz inne procedury

•

Niektóre procedury realizowane były na podstawie indywidualnych zgód (np. embolizacje tętniaków aorty
z użyciem stentgraftów)
Największe problemy budziło limitowanie procedur z zakresu dializoterapii. Środki finansowe w tym zakresie były
niewystarczające, mimo wzrostu kosztów zawartych umów.
Na przestrzeni lat 2003 i 2004 obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na świadczenia z zakresu
dializoterapii. Problem stanowią również usługi realizowane w tym zakresie w okresie turystycznym dla pacjentów
spoza województwa zachodniopomorskiego.
Stałym problemem na terenie województwie zachodniopomorskim jest zbyt duże zróżnicowanie pomiędzy
stacjami dializ w kwalifikowaniu pacjentów do przeszczepu nerki.
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5.13

Zaopatrzenie w Przedmioty Ortopedyczne i Środki Pomocnicze – ZAO

5.13.1 Informacje ogólne
5.13.1.1 Charakterystyka rodzaju
W 2004 roku zmieniły się zasady zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz
wybór realizatorów tych świadczeń. Zmieniła się metodologia przeprowadzenia postępowania o udzielanie
świadczeń zdrowotnych. Nie kontraktowano już świadczeń w rodzaju Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze lecz zawierano umowy na wyszczególnione powyżej rodzaje zaopatrzenia. Z dniem
01.01.2004 r. został wprowadzony system otwarty dający możliwość ubezpieczonym swobodnego wyboru
realizatorów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Umowy z realizatorami zawierane
były bez określania planów ilościowo – wartościowych.
Szczegółowy katalog świadczeń w przedmiotowym rodzaju określają rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące
wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz udziału własnego ubezpieczonego w cenie
ich nabycia.
W latach 2003–2004 obowiązywały następujące regulacje prawne:
1) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 roku w sprawie limitu cen dla przedmiotów
ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym
zastosowaniu, ale różnych cenach (DzU nr 121, poz. 1313 );
2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 roku w sprawie szczegółowego wykazu
przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości
udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania,
okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie (DzU nr 121, poz.
1314);
3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 roku w sprawie limitu cen dla przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach –
w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie oraz limitu cen dla napraw
przedmiotów ortopedycznych (DzU nr 85, poz. 786);
4) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w
cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także
przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie (DzU nr 85, poz. 787);
5) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego wykazu
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w
cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także
przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie (DzU nr 276, poz. 2739);
6) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie limitu cen dla przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach –
w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie oraz limitu cen dla napraw
przedmiotów ortopedycznych (DzU nr 276, poz. 2738).
Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych należy wyodrębnić następujące zakresy świadczeń:
1) przedmioty ortopedyczne, jak np: protezy kończyn, gorsety i kołnierze ortopedyczne , obuwie
ortopedyczne, laski i kule, balkoniki, wózki inwalidzkie, indywidualne przedmioty pionizujące;
2) środki pomocnicze, jak np: soczewki okularowe, soczewki kontaktowe lecznicze, protezy oka
wykonywane indywidualnie, aparaty słuchowe; systemy wspomagające słyszenie, peruki, materace
przeciwodleżynowe,
3) cykliczne środki pomocnicze: pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny, zestawy do pomp
insulinowych,
4) naprawy przedmiotów ortopedycznych.
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Obowiązujące od dnia 01 stycznia 2004 roku zasady wprowadziły następujące zmiany, istotne z punktu
widzenia świadczeniobiorców oraz świadczeniodawców:
a) rejestrację i potwierdzanie zleceń w punktach ewidencyjnych oddziałów wojewódzkich NFZ;
b) wydawanie rocznych kart zaopatrzenia comiesięcznego w przypadku cyklicznych środków
pomocniczych;
c) zagwarantowanie bieżącej realizacji cyklicznych środków pomocniczych;
d) tworzenie w oddziale wojewódzkim NFZ kolejki oczekujących na potwierdzenie zleceń w przypadku
ograniczonych środków finansowych;
e) obowiązek świadczeniodawcy dołączania do sprawozdania oryginału zlecenia;
Zasady organizacji zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2004 r. były
następujące:
•
podmiotami uprawnionymi do realizacji zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
uprawnione były podmioty spełniające określone wymogi na podstawie odrębnych przepisów prawa do
wykonywania czynności związanych z zaopatrzeniem ubezpieczonych w przedmioty ortopedyczne lub
środki pomocnicze;
•

•

•
•

podmiot występował o zawarcie ,,umowy o współpracy...” przedkładając do oddziału Funduszu: wniosek
o podpisanie umowy współpracy, dane identyfikacyjne realizatora zleceń, oświadczenie realizatora
zleceń, a także wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych objętych umową oraz ich
cen – zgodnie z obowiązującym rozporządzenie ministra zdrowia;
podmiot musiał spełniać wymogi stawiane podmiotom realizującym zlecenia (na
zaopatrzenie
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, optykę okularową, protetykę słuchu) w zakresie:
wymogów lokalowych, kwalifikacji oraz wymagań dodatkowych (sprzętu, gwarancji na przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze),
,,umowy o współpracy...” z realizatorami zawierane były na bieżąco, a ich okres ważności obowiązywał
do końca roku;
realizator zleceń mógł mieć podpisaną tylko jedną umowę z oddziałem Funduszu właściwym
ze względu na miejsce obsługi ubezpieczonych;

•

osobą uprawnioną do zaopatrzenia
była osoba ubezpieczona w NFZ;

•

podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego było
zlecenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera upoważnionego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa do wystawiania zleceń;

•

wprowadzono jednolite wzory zleceń na: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
optykę okularową oraz naprawę przedmiotów ortopedycznych,
każde zlecenie przed realizacją musiało być potwierdzone przez oddział Funduszu właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania ubezpieczonego;

•

w

przedmioty

ortopedyczne

i

środki

pomocnicze

•

w przypadku zleceń na comiesięczne zaopatrzenie wydawana była ,,karta
comiesięcznego’’ na podstawie pierwszego zlecenia lekarza, na okres 12 miesięcy;

•

potwierdzone i zaewidencjonowane zlecenie lub zlecenie wraz z kartą mogło być zrealizowane
u dowolnie wybranego przez ubezpieczonego realizatora zleceń, który ma podpisaną z oddziałem
Funduszu ,,umowę o współpracy...”;

•

refundacja zrealizowanych zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
nie mogła przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym oddziału
Funduszu;

•

oddział Funduszu refundował tylko zlecenia potwierdzone do realizacji przez ten oddział; podstawą
rozliczeń i płatności za przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla ubezpieczonych była nota
księgowa lub faktura, do których realizator musiał dołączyć oryginały zleceń oraz zestawienie zbiorcze
wszystkich przedmiotów i środków pomocniczych wydanych ubezpieczonych na podstawie
potwierdzonych oryginałów zleceń; dokumenty przekazywane były w formie pisemnej zaś zestawienie
zbiorcze w formie elektronicznej do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

zaopatrzenia

Umowy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie były umowami
wartościowymi. W rubrykach „koszty zrealizowanych umów” podano koszty realizacji zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze w 2004 roku.
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5.13.1.2 Informacje o umowach na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO (NFZ ogółem)
Tabela 1106 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO (NFZ ogółem)

ZAO

Oddział

Zawarte umowy
Dolnośląski

156

Kujawsko–Pomorski

82

Lubelski

245

Lubuski

76

Łódzki

158

Małopolski

571

Mazowiecki

244

Opolski

78

Podkarpacki

167

Podlaski

70

Pomorski

139

Śląski

768

Świętokrzyski

333

Warmińsko–Mazurski

132

Wielkopolski

205

Zachodniopomorski

113
0

Dolnośląski
Kujawsko-Pomorski

100

400

500

600

700

800

900

82
245

Lubuski

76

Łódzki

158

Małopolski

571

Mazowiecki

244

Podkarpacki

300

156

Lubelski

Opolski

200

78
167

Podlaski

70

Pomorski

139

Śląski

768

Świętokrzyski

333

Warmińsko-Mazurski

132

Wielkopolski

205

Zachodniopomorski

113

Wykres 64 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju ZAO w Oddziałach Wojewódzkich NFZ
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Tabela 1107 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO na dzień 31.12.2004 r.

ZAO
Oddział

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Dolnośląski

29 994 070

Kujawsko–Pomorski

17 159 904

Lubelski

19 725 820

Lubuski

bd

Łódzki

bd

Małopolski
Mazowiecki

38 747 920
bd

Opolski

11 070 820

Podkarpacki

23 070 179

Podlaski

11 426 000

Pomorski

21 097 261

Śląski

52 899 048

Świętokrzyski

9 917 660

Warmińsko–Mazurski

13 706 151

Wielkopolski

32 791 663

Zachodniopomorski
NFZ łącznie

bd
386 425 150
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Tabela 1108, wykres 65 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO przypadająca na jednego mieszkańca na terenie działania
poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ

ZAO
Koszty zrealizowanych
umów na 1 mieszkańca
[zł]

Oddział

Kraj

10,12

Dolnośląski

10,35

Kujawsko–Pomorski

8,30

Lubelski

9,00

Lubuski

bd

Łódzki

bd

Małopolski

11,91

Mazowiecki

bd

Opolski

10,49

Podkarpacki

11,00

Podlaski

9,48

Pomorski

9,64

Śląski

11,22

Świętokrzyski

7,68

Warmińsko–Mazurski

9,59

Wielkopolski

9,76

Zachodniopomorski

bd
0 zł

1 zł

Kraj

10,12

Dolnośląski

10,35

Kujawsko-Pomorski

8,30

Lubelski

9,00

2 zł

3 zł

4 zł

5 zł

6 zł

7 zł

8 zł

9 zł

10 zł

11 zł

12 zł

13 zł

Lubuski
Łódzki
Małopolski

11,91

Mazowiecki
Opolski

10,49

Podkarpacki

11,00

Podlaski

9,48

Pomorski

9,64

Śląski

11,22

Świętokrzyski

7,68

Warmińsko-Mazurski

9,59

Wielkopolski

9,76

Zachodniopomorski
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5.13.2 Informacje szczegółowe
5.13.2.1 Omówienie wyników kontraktowania świadczeń w rodzaju ZAO w oddziałach
wojewódzkich NFZ
5.13.2.1.1 Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.1.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Dolnośląskim OW NFZ
Tabela 1109 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Dolnośląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

156

Tabela 1110 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

29 994 070

5.13.2.1.1.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.13.2.1.2 Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.2.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Kujawsko–Pomorskim OW
NFZ
Tabela 1111 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

82

Tabela 1112 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

17 159 904

5.13.2.1.2.2 Uwagi Oddziału
W 2004 roku nowością było wprowadzenie raportów statystycznych do dokumentacji rozliczeniowej. Dużo
błędów w rozliczeniach wynikało z nieprawidłowo przygotowanego raportu statystycznego.
Najwięcej problemów stwarzała właściwa interpretacja terminów ważności zleceń na przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, głównie środki pomocnicze cykliczne.
Występowały nieprawidłowości przy zapisywaniu danych w kartach zaopatrzenia comiesięcznego po stronie
lekarza i realizatora.
Tylko część pacjentów była w stanie samodzielnie pokryć koszty własnych dopłat do nabywanego
zaopatrzenia. Znaczna część pacjentów uzależniona była od środków z Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie, które przeznaczały środki finansowe z budżetu państwa (PFRON) na dofinansowanie osób
niepełnosprawnych. Nieregularny spływ tych środków powodował wydłużenie czasu ostatecznego odbioru
przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego u realizatora.
Wartość kontraktów zrefundowanych w 2004 roku była o 9,51% wyższa od wartości z 2003 roku.
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5.13.2.1.3 Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.3.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Lubelskim OW NFZ
Tabela 1113 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Lubelskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

245

Tabela 1114 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

19 725 820

5.13.2.1.3.2 Uwagi Oddziału
W 2004 r. w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne
wystąpiło niewykonanie kosztów o 3.224,18 tys. zł tj. o 14,17% w odniesieniu do planu finansowego na ten rok.
Spowodowane było to niezrealizowaniem zleceń otrzymanych przez niektórych ubezpieczonych. W okresie
całego 2004 r. plan na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze był korygowany i następowały
systematyczne zwiększenia przewidywanych kosztów. Przyczyniło się to do likwidacji kolejek i bieżącego
potwierdzania zleceń do realizacji.
Dynamika wzrostu kosztów zrealizowanych (zapłacone rachunki) w zakresie świadczeń z rodzaju Zaopatrzenie
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze pomiędzy rokiem 2003 a 2004 wyniosła 14,11%.
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5.13.2.1.4 Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.4.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Lubuskim OW NFZ
Tabela 1115 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Lubuskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

76

Tabela 1116 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Lubuskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

bd

5.13.2.1.4.2 Uwagi Oddziału
W 2004 r. zwiększyła się liczba świadczeniodawców, którzy realizowali zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze, co poprawiło dostępność do tego rodzaju świadczeń oraz jakość świadczonych usług.
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5.13.2.1.5 Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.5.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Łódzkim OW NFZ
Tabela 1117 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Łódzkim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

158

Tabela 1118 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

bd

5.13.2.1.5.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.13.2.1.6 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.6.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Małopolskim OW NFZ
Tabela 1119 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Małopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

571

Tabela 1120 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

38 747 920

5.13.2.1.6.2 Uwagi Oddziału
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
współpracuje z świadczeniodawcami realizującymi następujące rodzaje wyrobów medycznych:
•
•

Soczewki okularowe, soczewki kontaktowe i pomoce optyczne,
Protezy oczne,

•

Aparaty słuchowe, wkładki uszne i systemy wspomagające słyszenie,

•

Przedmioty ortopedyczne i pozostałe środki pomocnicze.

Z uwagi na fakt, że niektóre firmy realizują zaopatrzenie w więcej niż jednym z ww. zakresów, nie ma możliwości
podziału świadczeniodawców ze względu na zakres realizowanego zaopatrzenia.
Każdy z wymienionych zakresów wymaga spełnienia innych warunków lokalowo–kadrowych przez
świadczeniodawcę. Warunkiem realizacji świadczeń w więcej niż jednym zakresie wymaga spełnienia wszystkich
koniecznych kryteriów koniecznych do prowadzenia określonej działalności.
W wyniku przeprowadzanych kontroli wielokrotnie stwierdzano niezgodność warunków prowadzonej działalności
z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz wytycznych płatnika, co skutkowało wezwaniem
do dostosowania się do obowiązujących kryteriów lub zerwaniem współpracy w przedmiotowym zakresie.
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5.13.2.1.7 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.7.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Mazowieckim OW NFZ
Tabela 1121 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Mazowieckim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

244

Tabela 1122 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Mazowieckim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

bd

5.13.2.1.7.2 Uwagi Oddziału
Brak uwag oddziału.
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5.13.2.1.8 Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.8.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Opolskim OW NFZ
Tabela 1123 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Opolskim OW NFZ

Liczba zawartych umów

Rodzaj

2004 r.
ZAO

78

Tabela 1124 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Opolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Rodzaj
ZAO

11 070 820

5.13.2.1.8.2 Uwagi Oddziału
Dynamika wzrostu kosztów zrealizowanych w rodzaju zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze pomiędzy
rokiem 2003 a 2004 wyniosła 15,52%

Nakłady na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w latach 1999-2004r.
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000

Aparaty słuchowe

6 000 000

Środki pomocnicze
Przedmioty ortopedyczne

4 000 000
2 000 000
0
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2000

2001
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Wykres 66 – Nakłady poniesione na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w latach 1999–2004 przez ORKCH i OOWNFZ

Wejście w życie od dn. 22.09.2004 r., Rozporządzenie MZ z dn. 16.08.2004 r. dotyczącego refundacji zestawów
infuzyjnych do osobistych pomp insulinowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia spowodowało dodatkowe
obciążenie finansowe Oddziału kwotą około 55,71 tys. zł., która nie była przewidziana w planie finansowym
na 2004 r. W takiej sytuacji zaplanowane środki finansowe przyznane na realizację zaopatrzenia nie mogły
w pełni pokryć potrzeb ubezpieczonych i zapewnić ciągłości świadczeń w 2004 r. i niezbędne było
ich zwiększenie.
W 2003 roku OOWNFZ nie potwierdzał wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne. Potwierdzanie uprawnień
do zaopatrzenia ortopedycznego odbywało się na podstawie systemu weryfikacji przedmiotów ortopedycznych
drogą elektroniczną. Potwierdzenia dokonywał świadczeniodawca realizujący zaopatrzenie poprzez dostęp
do strony internetowej Oddziału zabezpieczonego odpowiednimi hasłami unikalnymi dla każdego
świadczeniodawcy. Potwierdzanie odbywało się zachowaniem przepisów wynikających z ustawy o ochronie
danych osobowych (Dz. U nr 101 poz. 926 z 2002 roku).
W roku 2004 procedura potwierdzania wniosku (system otwarty) przedstawiała się następująco:
1)

jednostkami organizacyjnymi, które w Imieniu OOWNFZ potwierdzają wnioski są Terenowe Biura
Rejestru Usług Medycznych (TRUM) w liczbie 15 na terenie województwa opolskiego,
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2)

Biura TRUM wykonywały wyżej wymienione zadania na podstawie zapisów w umowach pomiędzy
OOWNFZ a jednostkami w strukturach, w których funkcjonują Biura,

3)

OOWNFZ udostępnił program weryfikujący i rejestrujący wnioski. W Biurze RUM następowało
sprawdzenie w zakresie: poprawności wystawionego wniosku wymaganego terminu od ostatniego
zaopatrzenia, potwierdzenie wniosku, odnotowania przedmiotu ortopedycznego lub środka
pomocniczego oraz wysokość refundacji.

4)

zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wystawia się na jednolitych
wzorach zleceń , ale na terenie województwa opolskiego zlecenia na wyżej wymienione zaopatrzenie
wypisywane są na kuponach RUM. W sytuacji, gdy realizacja występuje poza województwem, wówczas
zlecenie wypisywane jest na drukach ujednoliconych,

5)

zaletą wdrożonej procedury było zwiększenie dostępności ubezpieczonych do możliwości potwierdzania,
a konsekwencji do jego zrealizowania. Wdrożenie tej procedury potwierdzającej zrealizowano przy
minimalnych nakładach finansowych

6)

w przypadku braku środków finansowych na pełne pokrycie zaopatrzenia świadczeniobiorców
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, Oddział Funduszu tworzy w kolejności chronologicznej
listy świadczeniobiorców oczekujących na potwierdzenie i realizację zleceń. Na terenie województwa
opolskiego obowiązuje kolejka na aparaty słuchowe. Poza kolejnością zaopatrywane są dzieci i młodzież
oraz osoby czynne zawodowo.

W 2004 r. w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne
wystąpiło nadwykonanie kosztów o 0,52 tys. zł tj. o 4,8% w odniesieniu do planu finansowego na ten rok.
Spowodowane było to wprowadzeniem systemu otwartego oraz bieżąca realizacją zleceń poza aparatami
słuchowymi
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5.13.2.1.9 Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.9.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Podkarpackim OW NFZ
Tabela 1125 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Podkarpackim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

167

Tabela 1126 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

23 070 179

5.13.2.1.9.2 Uwagi Oddziału
Wraz ze zmianą zasad zawierania umów na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. nastąpił znaczący wzrost liczby umów z tego zakresu (w 2004 r. wzrost
liczby umów o 87,64% w stosunku do 2003 r.).
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5.13.2.1.10 Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.10.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Podlaskim OW NFZ

Tabela 1127 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Podlaskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

70

Tabela 1128 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

5.13.2.1.10.2

11 426 000

Uwagi Oddziału

W Podlaskim OW NFZ zupełne novum stanowiły karty zaopatrzenia comiesięcznego. W okresie styczeń –
grudzień 2004 roku Podlaski OW NFZ wydał 8 390 kart, z czego w I kwartale 2004 roku 5280, tj. 62% wszystkich
kart. W związku z tym problemy w relacjach pacjent – NFZ, świadczenidawca – NFZ, pacjent – świadczniodawca
na początku roku 2004 dotyczyły posługiwania się kartami.
Ponadto w roku 2004 świadczeniodawcy podnosili następujące problemy:
a) dołączanie oryginału zlecenia do sprawozdawczości, wskazując na trudności związane z posługiwaniem
się jego kopią w przypadku kontroli skarbowych;
b) dokonywanie właściwych wpisów w kartach zaopatrzenia comiesięcznego;
Wprowadzone zmiany skutkowały następującymi problemami zgłaszanymi przez pacjentów:
a) niewłaściwe zapisy w kartach zaopatrzenia comiesięcznego;
b) brak znajomości zasad wystawiania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty i środki ortopedyczne;
c) wprowadzenie kolejki oczkujących na potwierdzenie zleceń powodujących wydłużenie okres
oczekiwania na realizację świadczenia;
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5.13.2.1.11 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.11.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Pomorskim OW NFZ

Tabela 1129 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Pomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

139

Tabela 1130 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

5.13.2.1.11.2

21 097 261

Uwagi Oddziału

Podczas kontraktowania świadczeń nie występowały problemy, natomiast pojawiły się one w trakcie rozliczania
świadczeń, a dotyczyły błędów rachunkowych i merytorycznych w dokumentach rozliczeniowych, prób rozliczania
świadczeń nie zakontraktowanych, bądź zleceń przeterminowanych, a także nieterminowości składania rozliczeń
oraz przedkładania ich niewłaściwemu oddziałowi Funduszu.
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5.13.2.1.12Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.12.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Śląskim OW NFZ

Tabela 1131 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Śląskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

768

Tabela 1132 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

5.13.2.1.12.2

52 899 048

Uwagi Oddziału

W 2004 r. odnotowano wzrost liczby świadczeń w porównaniu do roku 2003, a tym samym ich wartości.
Z naszych obserwacji wynika, że wzrost spowodowany był wieloma czynnikami, do których zalicza się m.in.:
•

wzrastającą świadomość lekarzy i ubezpieczonych w zakresie uprawnień do korzystania
z refundowanego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Na wzrost świadomości
wpływ mają m. in. stabilność systemu zaopatrzenia (procedur) i brak radykalnych zmian w wykazie
refundowanych przedmiotów i środków oraz kryteriów ich przyznawania i zasad odpłatności.

•

zwiększająca się liczba wszelkiego rodzaju akcji prozdrowotnych prowadzonych przez stowarzyszenia
chorych i niepełnosprawnych, producentów i dystrybutorów sprzętu objętego refundacją, a także
świadczeniodawców (bezpłatne badania w określonym zakresie np. słuchu, wad postawy), które
skutkują wystawianiem zleceń na zaopatrzenie w przedmioty czy środki.

•

zmiana zapisów rozporządzenia, poszerzająca grupę uprawnionych do uzyskania refundowanych
pieluch anatomicznych i pieluchomajtek, a także zamienników.

•

wprowadzenie do wykazu refundowanych środków pomocniczych kolejnej pozycji tj. zestawów
infuzyjnych do osobistych pomp insulinowych.

•

stałe poszerzanie listy zamienników zaliczanych do sprzętu stomijnego.

•

brak możliwości kontroli czy i jaki sprzęt rzeczywiście otrzymał ubezpieczony (jakiej wartości).
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5.13.2.1.13Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.13.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Świętokrzyskim OW NFZ

Tabela 1133 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Świętokrzyskim OW NFZ

Liczba zawartych umów

Rodzaj

2004 r.
ZAO

333

Tabela 1134 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

Rodzaj
ZAO

5.13.2.1.13.2

9 917 660

Uwagi Oddziału

Brak uwag oddziału.
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5.13.2.1.14 Warmińsko–Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.14.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Warmińsko–Mazurskim OW
NFZ
Tabela 1135 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

132

Tabela 1136 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

5.13.2.1.14.2

13 706 151

Uwagi Oddziału

Zawarte w latach 2003 – 2004 umowy w wystarczającym stopniu zapewniały dostępność do świadczeń.
W pierwszym okresie występowały problemy z terminowym i prawidłowym przekazywaniem przez
świadczeniodawców raportów w formie elektronicznej.
Pojawiały się również problemy z właściwą obsługą ubezpieczonych, jednak po rozmowach
ze świadczeniodawcami problemy te były na bieżąco rozwiązywane.
Pacjenci przede wszystkim zgłaszali zastrzeżenia co do jakości przedmiotów ortopedycznych wykonywanych
indywidualnie, jak również co do czasu oczekiwania na potwierdzenie zlecenia na aparaty słuchowe i wózki
inwalidzkie.
W roku 2003 pacjenci skarżyli się na długi okres oczekiwania na realizację zlecenia u świadczeniodawcy (umowy
wartościowe wymagały od świadczeniodawcy przestrzegania miesięcznych limitów, a co za tym idzie
wprowadzenia kolejek na realizację zlecenia ) .
W roku 2004 wprowadzono system otwarty zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze .
Zawarte ze świadczeniodawcami umowy nie posiadały określonego maksymalnego poziomu finansowania.
Jednak konieczność przestrzegania planu finansowego doprowadziła do tego, iż w WM OW NFZ utworzono listy
oczekujących na potwierdzenie zlecenia (przede wszystkim na aparaty słuchowe i wózki inwalidzkie).
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5.13.2.1.15 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.15.1

Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Wielkopolskim OW NFZ

Tabela 1137 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Wielkopolskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

205

Tabela 1138 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

5.13.2.1.15.2

32 791 663

Uwagi Oddziału

Wprowadzenie systemu otwartego w roku 2004 spowodowało konieczność wzmożonej kontroli
świadczeniodawców ze strony NFZ, czego wynikiem były wnioski Wydziału Kontroli o rozwiązanie umowy oraz
skierowanie niektórych spraw do prokuratury.
Główne problemy występujące na linii świadczeniodawca – pacjent rozpatrzone przez Wydział Spraw
Świadczeniobiorców WOW NFZ z zakresu zaopatrzenia pacjentów w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze,
dotyczyły w szczególności jakości sprzętu dostępnego w punktach zaopatrzenia oraz działalności samych
punktów.
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5.13.2.1.16 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
5.13.2.1.16.1 Umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju ZAO w Zachodniopomorskim OW
NFZ
Tabela 1139 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Zachodniopomorskim OW NFZ

Rodzaj

Liczba zawartych umów
2004 r.

ZAO

113

Tabela 1140 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.

Rodzaj

Koszty zrealizowanych
umów [zł]

ZAO

5.13.2.1.16.2

bd

Uwagi Oddziału

W Zachodniopomorskim OW NFZ zawarto 113 umów o współpracy w zakresie zaopatrzenie ubezpieczonych
w refundowane przedmioty ortopedyczne oraz 86 aneksów do tych umów. Aneksowanie dotyczyło zmiany
załączników do umowy.
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6 Refundacja leków
6.1 Zasady refundacji leków
Do 1 października 2004 r. zasady refundacji leków były określone przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r.
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia – art. 57–66
oraz rozporządzeniami Ministra Zdrowia wydanymi na podstawie delegacji ustawowych.
Od 1 października 2004 r. zasady te są określone przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – art. 36–46, oraz rozporządzeniami Ministra Zdrowia
wydanymi na podstawie delegacji ustawowych.

6.2 Wykazy leków
Zgodnie z przepisami art. 36 ww. ustawy, Minister Zdrowia ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz leków
podstawowych (wydawanych po wniesieniu opłaty ryczałtowej – obecnie w wysokości 3,20 zł) i uzupełniających
(wydawanych za 30% lub 50% odpłatnością).
Zgodnie z przepisami art. 37 ww. ustawy Minister Zdrowia ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób
przewlekłych oraz wykaz leków i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową (także 3,20
zł), za częściową odpłatnością 30% lub 50% ceny leku.
Na liście chorób przewlekłych znajdują się obecnie następujące jednostki chorobowe:
1)

nowotwory złośliwe, w tym również:
a)

rak piersi i rak trzonu macicy, rak piersi w II rzucie hormonoterapii,

b)

rak prostaty,

c)

neutropenia w chorobach nowotworowych,

d)

przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych;

2)

schizofrenia oporna na leczenie;

3)

choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe;

4)

choroba Alzheimera;

5)

padaczka, w tym również padaczka oporna na leczenie;

6)

choroba i zespół Parkinsona;

7)

miastenia;

8)

stwardnienie zanikowe boczne;

9)

stwardnienie rozsiane;

10) astma, przewlekłe zespoły oskrzelowo–płucne;
11) cukrzyca;
12) mukowiscydoza;
13) fenyloketonuria;
14) zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe;
15) akromegalia;
16) moczówka prosta przysadkowa;
17) gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy;
18) osteoporoza;
19) niedoczynność tarczycy;
20) jaskra;
21) przewlekłe owrzodzenia.
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Zgodnie z przepisami art. 38 ww. ustawy Minister Zdrowia ustala, w drodze rozporządzenia, limity cen leków
i wyrobów medycznych objętych refundacją.
Dodatkowe uprawnienia do otrzymania bezpłatnych leków przysługują inwalidom wojennym (IB), inwalidom
wojskowym (IW), Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi (ZK) przy czym:
a)

inwalidzi wojenni, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy
po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionych do renty rodzinnej, oraz osoby
represjonowane – otrzymują bezpłatne leki dostępne na podstawie recepty lekarskiej oraz wpisane
do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
art. 46 ww. ustawy;

b)

inwalidzi wojskowi (IW) oraz osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych
w art. 7 i 8 ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin – otrzymują bezpłatnie leki z wykazu leków podstawowych i uzupełniających do wysokości
ustalonego limitu ceny – art. 45 ustawy;

c)

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (ZHDK) – otrzymują bezpłatnie leki objęte wykazem leków
podstawowych i uzupełniających do wysokości ustalonego limitu ceny – art. 43 ustawy.

Każda z ww. grup uprawnionych pacjentów zobowiązana jest do okazania lekarzowi wystawiającemu receptę
oraz farmaceucie ją realizującemu dokumentu poświadczającego uprawnienia.
Ponadto w przypadku recept dla IB i IW od 1 października 2004 r. obok danych pacjenta musi znaleźć się numer
PESEL takiej osoby.
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6.3 Koszty refundacji leków.
6.3.1

Koszty refundacji wg list leków

Tabela 1141 Koszty refundacji ogółem na podstawie 98% danych szczegółowych przekazanych przez OW NFZ

Lista

Koszt refundacji ogółem [zł]

Leki z listy podstawowej i uzupełniającej

2 427 000 000

Leki z listy chorób przewlekłych

2 932 000 000

Leki dla inwalidów wojennych
Leki dla inwalidów wojskowych

486 000 000
39 000 000

Tabela 1142 – 25 leków generujących najwyższe koszty w roku 2004 – na podstawie 98% danych szczegółowych przekazanych
przez OW NFZ

Lp

Nazwa międzynarodowa leku

Kwota refundacji [zł]

1

INS.INJECTIO NEUTRALIS, INS.ISOPHANUM

269 938 535,38

2

SIMVASTATINUM

179 230 876,72

3

OLANZAPINUM

175 609 528,93

4

FLUTICASONUM

175 214 445,46

5

FORMOTEROLUM

155 126 352,40

6

OMEPRAZOLUM

155 102 663,30

7

ENOXAPARINUM NATRICUM

118 084 273,79

8

SALMETEROLUM

103 256 058,27

9

BUDESONIDUM

84 054 321,48

10

ATORVASTATINUM

82 513 007,28

11

MEGESTROLI ACETAS

78 240 789,76

12

RISPERIDONUM

75 241 971,05

13

AMOXICILLINUM

73 859 607,90

14

NADROPARINUM CALCICUM

72 203 902,11

15

DOXAZOSINUM

71 049 323,84

16

AMLODIPINUM

70 293 988,24

17

ISOSORBIDI MONONITRAS

63 573 427,39

18

PERINDOPRILUM

63 331 561,00

19

NATRII VALPROAS

62 895 889,71

20

CEFUROXIMUM

62 294 003,03

21

KETOPROFENUM

61 981 351,08

22

GOSERELINUM

59 201 163,33

23

FENTANYLUM

59 150 306,01

24

CARBAMAZEPINUM

56 888 787,02

25

AMOXICILLINUM, ACIDUM CLAVULANICUM

56 452 022,34

Łącznie

6.3.1.1

2 980 176 663,46

Koszty całkowite w 2003 r.

W roku 2003 płatnik (w I kw. Regionalne Kasy Chorych, w II–IV kw. Oddziały Wojewódzkie Narodowego
Funduszu Zdrowia) na refundację leków wydatkowały kwotę 6.355.658,91 tys. zł. Plan finansowy został
przekroczony o 589.671,73 tys. zł. (tj. o 10,23%).
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6.3.1.2

Koszty całkowite w 2004 r.

W roku 2004 Narodowy Fundusz Zdrowia na refundację leków wydatkował kwotę 56.118.389,04 tys. zł. Plan
finansowy został przekroczony o 91.012,04 tys. zł. (tj. o 1,51%).

6.3.1.3

Dynamika zmian.

Dynamikę wydatków płatnika z tytułu refundacji leków przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1143 – Dynamika zmian
w tys. zł

rok

plan

wykonanie

różnica
(kol 2 – kol 3)

1

2

3

4

udział
zrealizowanych
kosztów
% realizacji
refundacji
planu
leków w
(kol 3 / kol2)
kosztach
świadczeń
zdrowotnych
ogółem (%)
5

6

dynamika
wykonania
(dany rok /
rok
poprzedni)
(%)

dynamika
planu (dany
roku/ rok
poprzedni)
(%)

7

8

1999

3 361 965,30

3 523 310,55

161 345,25

104,80%

16,38%

x

x

2000

3 828 387,40

4 506 572,66

678 185,26

117,71%

19,59%

127,91%

113,87%

2001

5 109 275,85

5 182 876,96

73 601,11

101,44%

19,62%

115,01%

133,46%

2002

5 575 173,86

5 463 081,29

–112 092,57

97,99%

18,97%

105,41%

109,12%

2003

5 765 987,18

6 355 658,91

589 671,73

110,23%

21,76%

116,34%

103,42%

2004

6 027 377,00

6 118 389,04

91 012,04

101,51%

20,07%

96,27%

104,53%

2005

5 986 084,00

x

x

99,31%

6.3.1.4

x

Analiza

Analiza została przeprowadzona podstawie 98% danych szczegółowych przekazanych przez OW NFZ
W roku 2004 r. zrealizowano ponad 172 489 tys. recept lekarskich, na których wypisano ponad 256.430 tys.
pozycji leków. Refundacją objęto ponad 362 mln opakowań leków, o łącznej wartości ponad 8,89 mld zł.

6.3.1.4.1

Rodzaje odpłatności

Analiza struktury wydatków na refundację leków w roku 2004 w podziale na odpłatności wykazała, że blisko 49%
ogólnej kwoty refundacji wydatkowano na leki dostępne dla pacjentów po wniesieniu opłaty ryczałtowej (leki z listy
leków podstawowych oraz z listy leków stosownych w chorobach przewlekłych wydawanych po wniesieniu opłaty
ryczałtowej do wysokości ustalonego limitu ceny – odpowiednio ponad 11% i ponad 37%).
Dotyczy to refundacji ponad 140 mln opakowań leków o łącznej wartości ponad 3,6 mld złotych.
Kolejne grupy co do wartości wydatkowanych środków stanowią :
•

leki wydawane za 30% odpłatnością – ponad 17% (w tym leki z listy leków uzupełniających wydawanych
za 30% odpłatnością i leki z listy chorób przewlekłych wydawanych za 30% odpłatnością –odpowiednio
blisko 14% i ponad 4%),

•

leki wydawane za odpłatnością 50% ceny leku – ponad 17% (w tym leki z listy leków uzupełniających
wydawanych za 50% odpłatnością i leki z listy chorób przewlekłych wydawanych za 50% odpłatnością –
odpowiednio blisko 16% i ponad 1,8%),

•

leki wydawane bezpłatnie – ponad 15%. (z listy chorób przewlekłych – ponad 6,5%, dla inwalidów
wojennych – ponad 8,25% , inwalidów wojskowych – 0,04%.
Biorąc pod uwagę liczbę opakowań leków objętych refundacją, największy udział mają leki wydawane za opłatą
ryczałtową (38,70% ogólnej liczby opakowań), leki wydawane za odpłatnością 50% ceny leku do wysokości
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ustalonego limitu (34,62% ogólnej liczby opakowań), leki wydawane za odpłatnością 30% ceny leku do wysokości
ustalonego limitu (14,31%), leki wydawane bezpłatnie do wysokości ustalonego limitu (12,38%).

6.3.1.4.2

Uprawnienia dodatkowe pacjentów.

Ponad 49,73% ogólnej kwoty refundacji w roku 2004 wydatkowano na leki dla chorych cierpiących na choroby
przewlekłe (ponad 2,932 md złotych). Dla tej grupy uprawnionych wypisano łącznie blisko 82 mln opakowań
leków o łącznej wartości ponad 3,498 mld złotych.
Drugą co do wartości refundacji grupą leków stanowiły leki refundowane z listy leków podstawowych i
uzupełniających (dostępne dla „zwykłych” ubezpieczonych). Wydatkowano na nie ponad 2,427 mld złotych
(41,18% ogólnej kwoty refundacji). Refundacją objęto ponad 261,703 mld opakowań leków o łącznej wartości
ponad 4,858 mld złotych.
Ponad 8,25% ogólnej kwoty refundacji (ponad 486,710 mln złotych) wydatkowano na refundację leków dla
inwalidów wojennych. Refundacją objęto dla tej grupy uprawnionych ponad 15,377 mln opakowań leków o łącznej
wartości 483,185 mln złotych).
Blisko 0,7% ogólnej kwoty refundacji (ponad 39,123 mln złotych) przeznaczono na refundację leków dla
zasłużonych honorowych dawców krwi. Refundacją objęto dla tej grupy uprawnionych ponad 2,384 mln
opakowań leków o łącznej wartości 45,264 mln złotych).
Wydatki na pozostałe grupy pacjentów posiadających dodatkowe uprawnienia zamykają się w kwocie poniżej 1%
ogólnej kwoty refundacji

6.3.1.4.3

Typy recept.

Ponad 77% refundowanych w roku 2004 leków było wypisywanych na receptach białych, blisko 23% na drukach
książeczek rejestru usług medycznych.

6.3.1.4.4

Komentarz.

Największe wydatki Fundusz ponosi z tytułu refundacji leków dla pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe
wymienione na wykazach leków refundowanych, w tym przede wszystkim na leki wydawane po wniesieniu przez
pacjenta opłaty ryczałtowej.
Poniższy wykres obrazuje udział procentowy w kwocie refundacji na leki w podziale na uprawnienia dodatkowe
pacjentów.
R efundacja leków w podz iale na upraw nienia dodatkow e pacjenta
- udz iał procentow y w kw ocie refundacji
60,00 %

50,00 %
49,76%

40,00 %
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30,00 %
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6.3.2

Refundacja w poszczególnych OW NFZ

Struktura wydatków z tytułu refundacji leków w poszczególnych OW NFZ pokazuje, że średnio w kraju na
refundację leków przeznaczono średnio 1.510 tys. zł./ 10 tys. ubezpieczonych. Znacznie poniżej tej średniej
znajdują się województwa świętokrzyskie (1.035 tys. zł), podkarpackie (1.367 tys. zł.), lubuskie (1.379 tys. zł),
powyżej średniej kształtują się wydatki w województwie małopolskim (1.812 tys. zł), mazowieckim (1.787 tys. zł),
pomorskim (1.618 tys. zł).
Dokonując analizy pod kątem liczby opakowań leków, średnio w kraju refundowanych jest 93.325 opakowań
leków/ 10.000 ubezpieczonych. Znacznie poniżej tej średniej znajdują się województwa świętokrzyskie (75.480
opakowań), podkarpackie (81 369 opakowań), lubuskie (84.152 opakowania), powyżej średniej województwa
mazowieckie (111.336 opakowań), małopolskie (108.531 opakowań).
Analiza szczegółowa pokazuje, że w większości przypadków na terenie każdego z województw realizowane są
recepty wystawiane dla pacjentów ubezpieczonych w danym wojewódzkim OW NFZ, a niewielka migracja recept
dotyczy recept wystawianych dla pacjentów z województw ościennych.

6.3.3

Substancje czynne refundowanych leków

Struktura wydatków NFZ z tytułu refundacji leków pokazuje, że
a) refundacja 3 substancji – insulinum injecto neutralis + insulinum isophanum, simvastatinum,
olanzapisnum – pociaga za sobą ponad 10% ogólnej kwoty refundacji,
b) refundacja 10 pierwszych substancji pociąga za sobą ponad 25% ogólnej kwoty refundacji,
c) refundacja 25 pierwszych substancji pociąga za sobą ponad 50% ogólnej kwoty refundacji.
Wśród 25 pierwszych substancji, których refundacja pociąga za sobą największe wydatki NFZ znajdują się:
a) leki kardiologiczne – simvastatinum – poz. 2, enoxaparinum – poz. 8, atorvaststinum – poz. 11,
nadroparinum – poz. 15, doxazosinum – poz. 16, amlodipinum – poz. 17, isosorbidum – poz. 18,
peridnoprilum – poz. 19 – (13,75% ogólnej kwoty refundacji),
b) leki stosowne w leczeniu astmy – fluticasonum – poz. 5, formoterolum – poz. 6, salmeterolum – poz. 9,
budesonidum – poz. 10 – (8,78% ogólnej kwoty refundacji),
c) leki neurologiczne – olanzapinum – poz. 4, risperidonum – poz. 13, natrii valproas – poz. 20,
carbamazepinum – poz. 25 – (6,28% ogólnej kwoty refundacji),
d) substancje stosowane w leczeniu cukrzycy – insuliny – poz. 1 – (4,58% ogólnej kwoty refundacji),
e) leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej – omeprazolum – poz. 7 – (2,63% ogólnej kwoty
refundacji),
f) antybiotyki – amoxicillinum – poz. 14, cefuroximum – poz. 21, amoxicillinum + acidum clavulanicum –
poz. 26 – (3,27% ogólnej kwoty refundacji),
g) leki onkologiczne – megestrolum –poz. 12, goserelinum – poz. 23 – (2,33% ogólnej kwoty refundacji),
h) leki p/bólowe – ketoprofenum – poz. 22, fentanylum – poz. 24 – (2,01% ogólnej kwoty refundacji).

6.3.4

Refundacja produktów handlowych

Analizuja refundacji poszczególnych produktów leczniczych wskazuje, że największe kwoty przeznaczone są na
refundację:
a) Zolafrenu (olanzapinum) – leku stosownego w leczeniu schizofrenii opornej na leczenie – (3,01% ogólnej
kwoty refundacji, ponad 610 tys. opakowań),
b) Flixotide Dysk (fluticasonum) – lek stosowny w leczeniu astmy – (2,47% ogólnej kwoty refundacji, ponad
1.571 tys. opakowań),
c) Clexane (Enoxaparinum) – lek p/zakrzepowy – (1,93% ogólnej kwoty refundacji, ponad 1.593 tys.
opakowań),
d) Ins. Mixtard 30HM Penfill (Insulinum) – lek p/cukrzycowy – (1,82% ogólnej kwoty refundacji, ponad 880
tys. opakowań),
e) Serevent Dysk (Salmeterolum) – lek stosowny w leczeniu astmy – (1,45% ogólnej kwoty refundacji,
ponad 1.288 tys. opakowań).
Refundacja tych 5 produktów pociąga za sobą 10,68% ogólnej kwoty refundacji.
Refundacja 83 różnych produktów handlowych pociąga za sobą ponad 51% ogólnej kwoty refundacji.
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Analiza refundacji poszczególnych produktów leczniczych pod względem liczby refundowanych opakowań
przedstawia się następująco:
a) Enalapril (Enalaprilum) – leki kardiologiczny – (ponad 10,2 mln opakowań, 0,65% ogólnej kwoty
refundacji),
b) Tertensif SR (Indapamidum) – leki kardiologiczny – (ponad 6,3 mln opakowań, 0,67% ogólnej kwoty
refundacji),
c) Ketonal Forte (Ketoprofenum) – lek p/bólowy – (ponad 5,4 mln opakowań, 0,73% ogólnej kwoty
refundacji),
d) Prestarium (Perindoprilum) – lek kardiologiczny – (ponad 5,1 mln opakowań, 1,15% ogólnej kwoty
refundacji),
e) Amlozek (Amlodipinum) – lek kardiologiczny –(ponad 4,8 mln opakowań, 0,77% ogólnej kwoty
refundacji).

6.3.5

Analiza czasowa

Analiza czasowa wydatków na refundację w roku 2004 pokazuje, że w miesiącach luty – kwiecień, czerwiec –
lipiec, październik – grudzień – następował wzrost wydatków na refundację związany ze wzrostem liczby
wykupywanych opakowań leków. Okresy te poprzedzały bezpośrednio zapowiadane przez ministra zdrowia
zmiany na wykazach leków refundowanych.

6.3.6

Komentarz.

Blisko 40% kwoty refundacji wydatkowanej jest na refundację leków zawierających 25 substancji czynnych
stosowanych w leczeniu cukrzycy, astmy oskrzelowej, chorób układu krążenia, chorób psychicznych etc.
Zmiany na wykazach leków refundowanych oraz cenach urzędowych dla tych produktów są najistotniejsze
z punktu widzenia płatnika.
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7 Zgody indywidualne
7.1 Zgody w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego
7.1.1

Informacje ogólne.

W roku 2004, w kwartałach I–III, decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego były
wydawane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich, w oparciu o zapis art. 148 ustawy z dnia 23 stycznia 2003
r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ oraz pełnomocnictw prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia wydanych dyrektorom oddziałów wojewódzkich NFZ. W kwartale IV 2004 roku, po wejściu w życie nowej
ustawy, regulującej zasady ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego były wydawane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich, w oparciu o
zapis art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.

7.1.2

Liczba i koszt zgód

Informacje zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych z oddziałów wojewódzkich i dotyczą zgód
indywidualnych – tzn. decyzji pozytywnych w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego
(z wyłączeniem decyzji dotyczących indywidualnej refundacji leków).
Liczba zgód indywidualnych przyporządkowana do danego kwartału jest liczbą zgód wydanych w tym kwartale,
a informacja o kosztach dotyczy wartości zgód zapisanych na decyzjach. W niektórych przypadkach realizacja
świadczeń opieki zdrowotnej mogła nastąpić w innym kwartale, a koszty rzeczywiste mogły nieznacznie ulec
zmianie. Opracowanie nie jest sprawozdaniem finansowym.
Tabela 1144 – Zgody indywidualne w podziale na kwartały

Liczba zgód
indywidualnych

Kwota
umieszczona
na decyzjach [zł]

I kwartał

1 575

3 396 494,91

II kwartał

1 707

3 159 104,20

III kwartał

14 106

3 668 682,34

IV kwartał

167

889 814,08

17 555

11 114 095,53

Łącznie
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Tabela 1145 – Zgody indywidualne w I–III kwartale 2004 r. – dane szczegółowe
I kwartał 2004
II kwartał 2004
III kwartał 2004
Przyczyny zgód
indywidualnych
Liczba zgód
Koszt zgód
Liczba zgód
Koszt zgód
Liczba zgód
Koszt zgód
ogólnie
indywidualnych indywidualnych indywidualnych indywidualnych indywidualnych indywidualnych

ambulatoryjne
leczenie
specjalistyczne
leczenie
szpitalne
opieka
długoterminowa
przedmioty
ortopedyczne
środki
pomocnicze
stomatologia
Ratownictwo;
transport
sanitarny
Objęcie
ubezpieczeniem
zdrowotnym
Łącznie

125

170 484,25

251

333 355,72

12 939

986 579,77

84

1 236 325,63

94

1 254 048,97

130

1 462 472,52

35

96 869,20

26

80 853,90

27

73 040,78

641

1 256 854,77

641

973 489,82

549

645 366,02

519

541 641,43

459

394 910,84

165

345 766,00

68

94 319,63

77

122 444,95

83

155 457,25

103

0,00

159

0,00

213

0,00

1 575

3 396 494,91

1 707

3 159 104,20

14 106

3 668 682,34

Tabela 1146 – Zgody indywidualne w IV kwartale 2004 r. – dane szczegółowe
IV kwartał 2004
Przyczyny zgód
indywidualnych
Liczba zgód
Koszt zgód
ogólnie
indywidualnych indywidualnych

ambulatoryjne
leczenie
specjalistyczne
leczenie
szpitalne
opieka
długoterminowa
przedmioty
ortopedyczne
środki
pomocnicze
stomatologia
Ratownictwo;
transport
sanitarny
Objęcie
ubezpieczeniem
zdrowotnym
RAZEM

27

37 282,70

34

320 130,58

15

28 264,47

17

238 422,00

25

247 708,75

15

18 005,58

34

0,00

167

889 814,08
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Tabela 1147 – Zgody indywidualne w 2004 r. – dane szczegółowe
RAZEM ROK 2004
Przyczyny zgód
indywidualnych
ogólnie

ambulatoryjne
leczenie
specjalistyczne
leczenie
szpitalne
opieka
długoterminowa
przedmioty
ortopedyczne
środki
pomocnicze
stomatologia
Ratownictwo;
transport
sanitarny
Objęcie
ubezpieczeniem
zdrowotnym
RAZEM

7.1.3

Koszt zgód
indywidualnych
razem w 2004 roku
[zł]

Liczba zgód
indywidualnych
razem w 2004 roku

% ogólnej liczby
zgód
indywidualnych

% ogólnej kwoty
kosztów zgód
indywidualnych

13 342

76,00

1 527 702,44

13,75

342

1,95

4 272 977,70

38,45

103

0,59

279 028,35

2,51%

1 848

10,53

3 114 132,61

28,02

1 168

6,65

1 530 027,02

13,77

243

1,38

390 227,41

3,51

509

2,90

0,00

0,00

17 555

100,00

11 114 095,53

100,00

Główne przyczyny wydania zgód indywidualnych

Informacje dotyczące przyczyn zgód indywidualnych zostały przedstawione w formie tabelarycznej ogólnie
i z podziałem na oddziały wojewódzkie NFZ, w poszczególnych kwartałach 2004 roku (w załączeniu 17 tabel).
Najwięcej zgód indywidualnych zostało wydanych w zakresie ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, w
szczególności duża liczba zgód dotyczyła rehabilitacji.
Zgody wydawane na wykonanie badań PET, leczenia ortodontycznego i protetycznego oraz zgody dotyczące
osprzętu do pomp insulinowych były wydawane w większości oddziałów wojewódzkich.
Zgody na wykonanie świadczeń leczenia szpitalnego generowały procentowo najwyższe koszty ze względu na
wysokie koszty poszczególnych procedur.
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Procent ogólnej liczby zgód indywidualnych

ambulatoryjne leczenie
specjalistyczne
leczenie szpitalne
opieka długoterminowa
przedmioty ortopedyczne środki
pomocnicze
stomatologia
ratownictwo; transport sanitarny
objęcie ubezpieczeniem
zdrowotnym

Wykres 67 – Struktura ogólnej liczby zgód indywidualnych

Procent ogólnej kwoty kosztów zgód indywidualnych

ambulatoryjne leczenie
specjalistyczne
leczenie szpitalne
opieka długoterminowa
przedmioty ortopedyczne środki
pomocnicze
stomatologia
Ratownictwo; transport sanitarny
Objęcie ubezpieczeniem
zdrowotnym

Wykres 68 – Struktura ogólnej kwoty kosztów zgód indywidualnych

7.1.4

Komentarz

Część zgód indywidualnych nie skutkuje bezpośrednimi zobowiązaniami finansowymi. Dotyczy to decyzji objęcia
ubezpieczeniem zdrowotnym – szczególnie związanych z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie
zdrowotne z różnych źródeł dochodów ubezpieczonych.
Druga grupa decyzji nie skutkująca bezpośrednimi zobowiązaniami finansowymi, to zgody dotyczące świadczeń
w ramach kontraktów, przyznawane ubezpieczonym, którym dane świadczenia nie przysługiwały zgodnie
z ustawą i rozporządzeniami Ministra Zdrowia regulującymi prawo do świadczeń, np. z powodu wieku
świadczeniobiorcy lub okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego.
W IV kwartale 2004 roku znacznie zmalała liczba zgód indywidualnych. Większość decyzji w indywidualnych
sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, była decyzjami odmownymi, wydawanymi ściśle zgodnie
z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
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7.2 Zgody w indywidualnych sprawach związanych z refundacją leków
7.2.1

Informacje ogólne.

Zasady dotyczące podejmowania przez OW NFZ indywidualnych decyzji związanych z potwierdzaniem
konieczności sprowadzania z zagranicy oraz refundacji leków niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych
Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach
i w trybie określonym w art. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz podejmowania decyzji indywidualnych
o refundacji kosztów terapii lekami wpisanymi do Rejestru, niepodlegającymi refundacji na zasadach określonych
w art. 57–59 oraz art. 64–66 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia –
określone zostały dla całego Funduszu uchwałą nr 32/2003 zarządu NFZ z dnia 28 kwietnia 2003 r.
Zgodnie z przepisami paragrafu 2 przedmiotowej uchwały decyzje mogły dotyczyć maksymalnie
trzymiesięcznego okresu terapii. Do podejmowania przedmiotowych decyzji zostali upoważnieni dyrektorzy OW
NFZ. Uchwała ta została następnie zmieniona uchwałą zarządu nr 113/2003 z czerwca 2003 r. Wprowadziła ona
konieczność uzyskania opinii konsultanta regionalnego lub krajowego przed wydaniem przez dyrektora OW NFZ
decyzji. W uchwale tej utrzymano zapis dotyczący maksymalnie trzymiesięcznej terapii.
W roku 2004 uchwałą nr 7/2004 w sprawie udzielania pełnomocnictw dyrektorom oddziałów wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia do podejmowania decyzji w sprawie indywidualnego finansowania leków
niepodlegających refundacji na podstawie przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia – określono sposób postępowania przy podejmowaniu takich decyzji. Utrzymany został
obowiązek zasięgnięcia opinii konsultanta regionalnego lub krajowego w sprawie wydawania zgody
na trzymiesięczną terapię. Dodatkowo doprecyzowano, że oddziałem właściwym do wydania takich decyzji jest
oddział właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Ponadto zgodnie z paragrafem
2 uchwały decyzje miały być podejmowane w ramach środków zabezpieczonych w planie finansowym.
Przedmiotowa uchwała w dniu 24 czerwca 2004 r. została zmieniona uchwałą Zarządu NFZ nr 159/2004.
Przedmiotowa uchwała została uchylona w dniu 29 czerwca 2004 r. uchwałą nr 161/2004 zarządu NFZ z uwagi
na stwierdzoną niecelowość wprowadzonych regulacji.

7.2.2

Liczba zgód indywidualnych

Tabela 1148 – Liczba zgód indywidualnych

Rodzaj zgody

2
3

2003 r.2

2004 r.3

tzw. import docelowy

3.815

4.940

decyzje indywidualne
(leki spoza list
refundacyjnych,
katalogu świadczeń)

4.086

7.492

Dane z Kas Chorych za I kwartał 2003 r. i NFZ za II-IV kwartał 2003 r.
Dane NFZ za 2004 r.
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7.2.3

Koszt zgód indywidualnych

Tabela 1149 – Koszty zgód indywidualnych

Koszt zgód [zł]
Rodzaj zgody
2003 r.4

2004 r.5

tzw. import docelowy

11 003 385

12 371 697

decyzje indywidualne
(leki spoza list
refundacyjnych,
katalogu świadczeń)

43 051 009

69 081 347

7.2.4

Główne przyczyny wydania zgód indywidualnych

W ramach decyzji indywidualnych możliwe było finansowanie ze środków publicznych niestandardowych terapii
z zastosowaniem leków nieujętych na wykazach leków refundowanych lub w katalogu świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych przez Fundusz. Biorąc pod uwagę postęp medycyny oraz fakt, że nie sposób objąć
katalogiem świadczeń wszystkich przypadków medycznych, możliwe było − w drodze decyzji indywidualnych
podejmowanych w OW NFZ − sfinansowanie terapii dla indywidualnych pacjentów. Jednakże w związku
ze zmianą przepisów prawnych z dniem 1 października 2004 r., tj. wejściem w życie przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U nr 210, poz.
2135 z późn. zm.), po tej dacie możliwe było wydawanie zgód jedynie tym pacjentom, którzy nabyli prawo
do świadczeń.

7.2.5

Komentarz

Ścieżka decyzji indywidualnych obejmujących m.in. finansowanie świadczeń z zastosowaniem leków nieobjętych
finansowaniem na mocy ustawy (wykazy leków refundowanych lub katalog świadczeń opieki zdrowotnej) powinna
zostać przywrócona, tylko w taki sposób bowiem jest możliwe zabezpieczenie dostępu do świadczeń pacjentom
w nietypowych indywidualnych sytuacjach.

4
5

Dane z Kas Chorych za I kwartał 2003 r. i NFZ za II-IV kwartał 2003 r.
Dane NFZ za 2004 r.
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8 Leczenie w ramach przepisów o koordynacji
8.1 Zadania Funduszu
Z dniem 1 maja 2004 r. Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej i od tego momentu
zobowiązała się do przestrzegania wszystkich praw i obowiązków wynikających z przepisów wspólnotowych,
w tym także z przepisów określających zasady koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego państw
członkowskich.
Narodowy Fundusz Zdrowia pełnił funkcję instytucji łącznikowej i właściwej, zgodnie z rozporządzeniem Rady
nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia nr 1408/71 w sprawie stosowania
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny
rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Zadania instytucji właściwej (instytucji
miejsca zamieszkania oraz instytucji miejsca pobytu) Narodowy Fundusz Zdrowia realizował poprzez oddziały
wojewódzkie, instytucji łącznikowej natomiast poprzez Biuro Współpracy Międzynarodowej w Centrali NFZ
Do najważniejszych zadań realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach przepisów o koordynacji
należały:
•

zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych i uprawnionych,

•

prowadzenie ewidencji osób ubezpieczonych oraz uprawnionych,

•

potwierdzanie faktu ubezpieczenia zdrowotnego,

•

zbieranie danych o osobach korzystających ze świadczeń i ich przetwarzanie,

•

wydawanie zgody na przeprowadzenie leczenia planowanego lub badań diagnostycznych w innym
państwie członkowskim,

•

utrzymywanie wzajemnych, bezpośrednich kontaktów z innymi instytucjami łącznikowymi i właściwymi
państw członkowskich UE i EOG,
opracowywanie wytycznych dotyczących stosowania przepisów wspólnotowych oraz przekazywania
informacji o zmianach w tych przepisach wraz z ich interpretacją,

•
•

informowanie osób ubezpieczonych o ich prawach wynikających z ubezpieczenia zdrowotnego
w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,

•

udzielanie informacji pisemnych i telefonicznych innym instytucjom łącznikowym, dotyczących zasad
udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

•

rozliczanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym oraz ubezpieczonym
w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
współpraca z instytucjami właściwymi w zakresie rozliczania tych kosztów,

•
•
•

przetwarzanie danych dotyczących osób korzystających w ramach koordynacji ze świadczeń opieki
zdrowotnej,
analiza spraw i problemów merytorycznych zgłaszanych w związku z obsługą osób ubezpieczonych
i uprawnionych w ramach koordynacji.
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8.2 Leczenie obywateli UE i EOG w Polsce
8.2.1

Charakterystyka

Największą grupę osób uprawnionych, korzystających w 2004 roku ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie Polski, stanowiły osoby z Niemiec.
Oddziały wojewódzkie NFZ wystawiły za nie łącznie 2 642 formularze rozliczeniowe, co stanowiło 66,84% ogólnej
liczby formularzy przekazanych do innych państw członkowskich w związku z udzieleniem świadczeń osobom
uprawnionym w roku 2004. Drugie miejsce pod względem częstotliwości korzystania ze świadczeń na terenie
Polski zajęły osoby uprawnione z Wielkiej Brytanii (197 osób), następnie z Włoch (194 osoby), Francji (190 osób),
Szwecji (188 osób) oraz Austrii (121 osób). Osobom uprawnionym z wymienionych powyżej państw udzielono
89% wszystkich świadczeń zrealizowanych w roku 2004 (wykres 69).
WIELKA BRYTANIA - 197
5%

WŁOCHY - 194
5%

FRANCJA - 190
5%
SZWECJA - 188
5%

HOLANDIA - 63 - 2%

AUSTRIA - 121
3%

HISZPANIA - 58 - 1%

BELGIA - 50 - 1%
NORWEGIA - 44 - 1%
Inne - 421 - 11%
CZECHY - 41 - 1%
SŁOWACJA - 31 - 1%
LITWA - 30 - 1%
WĘGRY - 22 - 1%
NIEMCY - 2642
67%

GRECJA - 13 - 0%
DANIA - 13 - 0%
IRLANDIA - 12 - 0%
INNE - 44 - 1%

Wykres 69 – Liczba świadczeń udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji na terenie Polski w roku
2004 wg kraju

W mniejszym zakresie ze świadczeń korzystały osoby uprawnione z Holandii, Hiszpanii, Belgii, Czech, Norwegii,
Węgier, Słowacji oraz Litwy. Ponadto odnotowano pojedyncze przypadki korzystania ze świadczeń przez osoby
uprawnione z pozostałych państw członkowskich. Dane zawierające liczbę przypadków oraz koszt świadczeń dla
poszczególnych państw członkowskich przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 1150 – Leczenie osób uprawnionym na terenie Polski w roku 2004

Nazwa kraju

Liczba przypadków

Łączny koszt [zł]

2 642

4 623 932,24

Wielka Brytania

197

280 046,54

Włochy

194

296 826,64

Francja

190

215 688,32

Szwecja

188

420 089,83

Austria

121

267 656,12

Holandia

63

247 069,96

Hiszpania

58

66 302,22

Belgia

50

102 199,31

Norwegia

44

34 562,92

Czechy

41

72 204,35

Słowacja

31

26 195,42

Litwa

30

97 036,13

Węgry

22

39 993,17

Dania

13

14 088,00

Grecja

13

13 630,65

Irlandia

12

34 292,25

Finlandia

9

1 786,76

Słowenia

8

5 089,00

Estonia

6

7 071,60

Portugalia

6

3 887,78

Łotwa

5

3 306,75

Islandia

4

14 355,60

Luksemburg

3

598,64

Malta

2

166,5

Cypr

1

7 500,00

3 953

6 895 576,70

Niemcy

Łącznie

Świadczenia zostały udzielone przede wszystkim na podstawie dokumentów uprawniających do świadczeń
w zakresie koniecznym ze względu na czas pobytu, tj. na podstawie formularza E 111, E 111N, Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego.
W omawianym okresie świadczeniodawcy zrealizowali również świadczenia planowane, do których uprawnienia
potwierdzone zostały przez instytucję właściwą na formularzu E 112. Spośród 37 formularzy rozliczeniowych,
wystawionych przez oddziały wojewódzkie NFZ w związku z realizacją planowanych świadczeń zdrowotnych, 33
formularze – na łączną kwotę 89 416,12 dotyczyły osób ubezpieczonych w niemieckich kasach chorych.
Pozostałe formularze w tej grupie przekazano do instytucji francuskiej (1 przypadek), holenderskiej (1 przypadek)
oraz słowackich (2 przypadki). Średni koszt przypadający na formularz rozliczeniowy w tej grupie świadczeń
wyniósł 2 577,81 zł. Świadczenia obejmowały przede wszystkim przypadki leczenia onkologicznego, w tym
chemioterapii, zabiegi kardiochirurgiczne, rehabilitację, środki ortopedyczne i przedmioty pomocnicze. Na 37
przypadków leczenia planowanego, 15 zrealizowanych zostało przez placówki opieki zdrowotnej działające
na terenie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego. Szczegółowe dane dotyczące kosztów leczenia planowanego
osób uprawnionych przedstawia tabela nr 1151 i 1152.
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Tabela 1151 – Leczenie planowane osób uprawnionych w roku 2004 wg rodzaju świadczenia
Koszt [zł]

Liczba
dokumentów

Kraj

Leczenie
medyczne

Leczenie
dentystyczne

Pobyt
w szpitalu

Leki

Inne
świadczenia

Łącznie

Francja

1

0,00

0,00

0,00

0,00

740,00

740,00

Holandia

1

0,00

0,00

0,00

2 960,00

0,00

2 960,00

33

525,47

0,00

0,00

64 561,25

24 329,40

89 416,12

2

63,00

0,00

0,00

2 200,00

0,00

2 263,00

Niemcy
Słowacja

Tabela 1152 – Leczenie planowane osób uprawnionych w roku 2004 wg oddziału wojewódzkiego
Francja

Oddział

Liczba

Koszt [zł]

Holandia
Liczba

Niemcy

Koszt [zł]

Słowacja

Liczba

Koszt [zł]

Dolnośląski

1

370,00

Kujawsko–Pomorski

1

5 050,00

Liczba

Koszt [zł]

1

63,00

1

2 200,00

Lubelski
Lubuski
Małopolski
Mazowiecki

1

740,00

Opolski
Podkarpacki
Pomorski

1

2 960,00

Śląski

2

9 610,00

1

14 300,00

1

4 420,00

7

14 750,00

1

4 440,00

1

1 200,00

15

30 316,12

Warmińsko–
Mazurski

1

3 480,00

Zachodniopomorski

2

1 480,00

Średni koszt świadczeń udzielonych w roku 2004 osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji
na terenie Polski w zależności od rodzaju dokumentu uprawniającego ilustruje wykres nr 70.
3 000
Średni koszt św iadczenia [zł]

2 578 zł
2 500
2 000

1 743 zł

1 500

1 303 zł

1 000
500
128 zł
0
EKUZ, Certyfikat,
E111, E111N

E112

E106

E128

Rodzaj dokumentu uprawniajacego

Wykres 70 – Koszt średni świadczeń udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji wg dokumentu
uprawniającego do świadczeń
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Koszt świadczeń zdrowotnych wynikający z jednego formularza rozliczeniowego, wystawionego przez oddział
wojewódzki NFZ, w 45,41% przypadków nie przekraczał kwoty 500,00 zł. Jedynie w przypadku 8,93% kwota
określona na formularzu przekraczała 4 000,00 zł. Liczbę formularzy w grupach kosztowych zaprezentowano
na wykresie nr 71.
109

powyżej 40000

Grupa kosztowa [zł]

174

20000-40000

124

15000-20000

270

10000-15000

169

8000-10000

204

6000-8000

270

4000-6000
3500-4000

80

3000-3500

104

2500-3000

102
184

2000-2500

243

1500-2000

375

1000-1500
500-1000

936

poniżej 500

5337

0

1000

2000

3000

4000

5000
6000
Liczba formularzy

Wykres 71 – Liczba formularzy E 125 wystawionych przez oddziały wojewódzkie NFZ

Uprawnieni korzystali przede wszystkim ze świadczeń wieloprofilowych, wysokospecjalistycznych placówek
medycznych, zlokalizowanych głównie w dużych miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, oferujących szeroki
dostęp do świadczeń lekarzy specjalistów. Do województw, na terenie których zrealizowano największą liczbę
świadczeń na rzecz osób uprawnionych, należą przede wszystkim województwa zachodnie:
Zachodniopomorskie,
Opolskie,
Wielkopolskie
i
Dolnośląskie
oraz
województwa
położone
w południowozachodniej części Polski: Śląskie i Małopolskie.
Świadczenia realizowane były także przez placówki zlokalizowane w niewielkich miejscowościach o walorach
turystycznych, w szczególności w dużych kurortach położonych w pasie nadmorskim i w miejscowościach
oferujących bazę umożliwiającą uprawianie sportów zimowych oraz wodnych. Przypadki korzystania
ze świadczeń zdrowotnych dotyczyły często również placówek w miejscowościach przygranicznych oraz
zlokalizowanych w stosunkowo niewielkich odległościach od tras międzynarodowych.
Z informacji uzyskanych w placówkach medycznych można wywnioskować, że korzystanie ze świadczeń
zdrowotnych przez osoby uprawnione z jednej strony ma miejsce podczas odwiedzin rodziny zamieszkującej
w Polsce, z drugiej – podczas pobytów turystycznych. Położenie geograficzne pozostaje również w bezpośrednim
związku przyczynowo–skutkowym z rozkładem świadczeń udzielonych osobom uprawnionym z poszczególnych
państw członkowskich.
Okresami charakteryzującymi się zwiększoną intensywnością w zakresie świadczeń zrealizowanych na rzecz
osób uprawnionych były: okres długiego weekendu majowego, lata oraz Święta Bożego Narodzenia. Rozkład
świadczeń udzielonych osobom uprawnionym w poszczególnych miesiącach 2004 roku przedstawia
wykres nr 72.
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1200
Liczba świadczeń
1000

1025

800

814

600

400

200

427

423

379

367
271

247

0
maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień
2004 r.

Wykres 72 – Liczba świadczeń udzielonych osobom uprawnionym wg daty początku udzielenia świadczenia

Z pomocy medycznej najczęściej korzystały osoby uprawnione powyżej 70 roku życia. W tej grupie wiekowej
świadczenia opieki zdrowotnej zostały udzielone 847 osobom, przy tym średni koszt świadczeń na jednym
formularzu rozliczeniowym wyniósł 2 053,09 zł, przy koszcie średnim dla wszystkich grup na poziomie 1 744,39
zł. W przypadku osób poniżej 30 roku życia średnia wysokość kosztu świadczeń wykazanego na jednym
formularzu rozliczeniowym plasowała się poniżej wartości średniej z wszystkich grup.
Grupa wiekowa osób uprawnionych, dla której koszt jednego formularza rozliczeniowego był najwyższy i wynosił
średnio 2 549,59 zł, to grupa osób pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. Wysokość kosztów świadczeń w przeliczeniu
na 1 formularz rozliczeniowy według grup wiekowych ilustruje wykres 73.
3000

900

2 549,59 zł
2500

2 315,33 zł
700

Liczba świadczeń

2 053,09 zł
600

500

1 490,93 zł

400

300

2000

1 813,80 zł

M

1 147,56 zł
848,20 zł

200

M

M

M

K

K

K

K

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 60

K

M

M
K

1000

M

854,46 zł

M

100

1500

Średni koszt świadczenia (zł)

800

500

K

K
0

0
poniżej 10

10 - 20

60 - 70

powyżej 70

Grupa Wiekowa

Wykres 73 – Liczba oraz średni koszt świadczeń udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji
na terenie Polski w roku 2004 wg grup wiekowych i płci
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8.2.2

Główne przyczyny korzystania przez osoby uprawnione ze świadczeń
na terenie Polski

W okresie od maja do grudnia 2004 r. najczęstszymi przyczynami udzielenia świadczeń były:
•

•

w zakresie opieki szpitalnej: urazy wielonarządowe będące skutkiem wypadku komunikacyjnego, urazy
narządu ruchu pojedyncze i mnogie, skręcenia, złamania nasady dalszej piszczeli, złamania kości
udowej, szycia ran w wyniku urazów, stany nagłe w ginekologii i położnictwie (poronienia samoistne,
krwawienia maciczne i pochwowe, porody), choroby układu oddechowego i krążenia (ostra
niewydolność oddechowa, zapalenia płuc, choroby wieńcowe, nadciśnienie tętnicze, stany
przedzawałowe, zawały), a ponadto takie przyczyny, jak: dolegliwości jelitowo–żołądkowe (nieżyty,
zatrucia), zapalenia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego i trzustki, obrzęk chłonny,
zasłabnięcia, nadmierna utrata płynów, nowotwór złośliwy, powikłania po podaniu leków p/krzepliwych,
wstrząśnienia mózgu; choroby układu moczowo–płciowego z przewlekłą niewydolnością nerek,
niezapalnymi schorzeniami żeńskiego narządu rodnego, ostrym zapaleniem nerek, kamicą nerki
i moczowodu.
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: infekcje wirusowe, grypa, przeziębienia, bóle głowy, uszu
i brzucha, zapalenie gardła, krtani, oparzenia, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli;

•
w zakresie świadczeń odrębnie kontraktowanych: schyłkowa niewydolność nerek –hemodializa.
Ponadto odnotowano również pojedyncze przypadki schorzeń psychicznych takich jak zaburzenia psychiczne
i zaburzenia zachowania w tym: schizofrenia paranoidalna oraz ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne,
afektywne zaburzenia nastroju, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem
substancji psychoaktywnych – najczęściej alkoholu oraz zaburzenia nerwicowe.
Osoby uprawnione otrzymywały najczęściej pomoc lekarską w ramach lecznictwa zamkniętego na następujących
oddziałach: ratunkowym, wewnętrznym, kardiologicznym, położniczo–ginekologicznym, chirurgii ogólnej,
pediatrycznym, ortopedycznym, neurologicznym oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Leczenie szpitalne
stanowiło ponad 70% wszystkich przypadków świadczeń zrealizowanych na rzecz osób uprawnionych, które
zostały wykazane na formularzach E 125 przez oddziały wojewódzkie NFZ (wykres 74), a jego koszty stanowiły
ponad 92% ogólnej kwoty świadczeń (wykres 75).
Leczenie szpitalne
3953
70,13%

Inne świadczenia
458
8,12%
Leki
270
4,79%

Leczenie dentystyczne
13
0,23%

Leczenie medyczne
943
16,73%

Wykres 74 – Struktura świadczeń udzielonych osobom uprawnionym w roku 2004 wg rodzaju świadczenia wykazanego
na formularzu E 125
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Leczenie szpitalne
6362788,32
92,27%

Inne świadczenia
419822,3
6,09%
Leki
35983,43
0,52%

Leczenie medyczne
76238,68
1,11%

Leczenie dentystyczne
743,98
0,01%

Wykres 75 – Koszt świadczeń udzielonych osobom uprawnionym w roku 2004 wg rodzaju świadczenia wykazanego na formularzu
E 125

W następnej kolejności świadczenia dla tej grupy pacjentów udzielane były przez szpitalne izby przyjęć i oddziały
ratunkowe. W przypadku hospitalizacji osób uprawnionych czas pobytu na oddziałach w lecznictwie zamkniętym
w 41,60% nie przekraczał 3 dni – przy koszcie średnim hospitalizacji na poziomie 736,30 zł. Liczbę przypadków
hospitalizacji osób uprawnionych oraz ich koszt średni według czasu pobytu w szpitalu ilustruje wykres 76.
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Wykres 76 – Liczba hospitalizacji i średni koszt pobytu osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji w szpitalach
na terenie Polski w roku 2004 wg długość pobytu
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8.2.3

Główne problemy zgłaszane przez świadczeniodawców związane z obsługą
i rozliczaniem świadczeń udzielanych osobom uprawnionym

Problemy zgłaszane przez świadczeniodawców dotyczyły obsługi i rozliczeń świadczeń udzielanych osobom
uprawnionym:
•

problemy w zakresie organizacji i rozliczania kosztów transportu międzynarodowego osób
ubezpieczonych i uprawnionych – problem szczególnie istotny w odniesieniu do świadczeniodawców
udzielających świadczenia na terenie zachodnich województw przygranicznych,

•

brak dokumentu uprawniającego do uzyskania świadczeń,

•

przedstawianie przez uprawnionych dokumentów, które nie uprawniały do uzyskania świadczeń
na podstawie przepisów o koordynacji (np. obywatele Niemieccy przedstawiali karty, które poświadczały
ich prawo do opieki medycznej wyłącznie na terenie Niemiec, Francuzi przedstawiali prywatne
ubezpieczenie zdrowotne),
w przypadku dzieci lub innych członków rodziny uprawnieni nie posiadali dokumentów poświadczających
prawo do świadczeń, ani też wpisów członków rodziny w wyżej wymienionych dokumentach,
świadczeniodawcy zgłaszali problemy z otrzymaniem stosownych dokumentów od uprawnionego
w przypadku opuszczania przez niego placówki medycznej (dotyczyło to osób, które w momencie
udzielenia świadczeń nie posiadały właściwych dokumentów umożliwiających rozliczenie zgodnie
z przepisami o koordynacji),

•
•

•

trudności językowe,

•

problemy z wpisaniem pacjenta do pakietu świadczeniodawców – pomyłki dotyczące np. rodzaju
dokumentu uprawniającego, numeru ubezpieczenia uprawnionego,

•

niepełne dostosowanie systemu sprawozdawczego do rozliczania kosztów świadczeń udzielonych
osobom uprawnionym oraz niewłaściwa konstrukcja karty informacyjnej wypełnianej w przypadku
świadczeń udzielonych uprawnionym.
Do istotnych problemów zgłaszanych przez świadczeniodawców należy brak możliwości wyegzekwowania
środków finansowych od osoby, która w chwili udzielenia świadczenia nie posiadała dokumentu uprawniającego.
Z przeprowadzonych wywiadów wśród świadczeniodawców wynika, że wystawienie rachunku na rzecz takiego
pacjenta najczęściej nie przynosi oczekiwanego rezultatu, gdyż pacjent podaje najczęściej nieprawdziwe dane
adresowe, a z uwagi na obowiązek udzielenia świadczenia w przypadku stanu zagrożenia zdrowia i życia
pacjenta, świadczeniodawca ma obowiązek udzielić takie świadczenie i zmuszony jest wykonać je na własny
koszt. Zdaniem świadczeniodawców, proponowane przez NFZ sposoby wyegzekwowania powyższych kosztów
poprzez np. wystąpienie na drogę sądową, czy też zatrudnienie tzw. egzekutora długów jest czysto teoretycznym
rozwiązaniem, a samo skorzystanie z wymienionych form ściągalności środków – zbyt kosztowne w odniesieniu
do kosztu świadczenia.
Do najczęstszych pytań ze strony świadczeniodawców należały pytania dotyczące:
•
•

zakresu świadczeń przysługujących na podstawie poszczególnych dokumentów,
prośby o potwierdzenie ważności przedstawianego dokumentu,

•

informacji szczegółowych dotyczących sposobu rozliczenia świadczenia,

•
informacji o zasadach rozliczania kosztów porodu.
Ponadto często powtarzającym się wnioskiem ze strony świadczeniodawców była prośba o jednoznaczne
zdefiniowanie katalogu przypadków nagłych.
Należy podkreślić, iż w okresie tym oddziały wojewódzkie NFZ, angażując do współpracy instytucje samorządów
terytorialnych, podejmowały szereg inicjatyw lokalnych, które miały na celu rozpowszechnienie wśród
świadczeniodawców wiedzy dotyczącej zasad korzystania przez osoby uprawnione ze świadczeń zdrowotnych.
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8.2.4

Główne problemy oddziałów wojewódzkich NFZ związane z obsługą osób
uprawnionych oraz rozliczaniem kosztów świadczeń udzielonych osobom
uprawnionym

Problemy oddziału związane z obsługą osób uprawnionych oraz rozliczaniem kosztów świadczeń:
•
•
•

•

•
•
•

nieprawidłowy dokument uprawniający, przekazywany przez świadczeniodawców, nieczytelne
kserokopie dokumentów uprawniających do świadczeń,
nieprawidłowe daty w dokumencie uprawniającym, które nie pokrywały faktycznego okresu udzielenia
świadczeń,
braki w dokumentach uprawniających do świadczeń takie jak: brak podania kategorii osoby (dotyczy
starych E 111), brak podania numeru ubezpieczenia uprawnionego, brak numeru instytucji wystawiającej
dokument,
nieprawidłowe oszacowanie przez świadczeniodawców lub bardzo duże trudności z określeniem
kosztów rzeczywistych tzw. świadczeń ryczałtowych, tj. pogotowia ratunkowego, izby przyjęć oraz
szpitalnego oddziału ratunkowego,
problemy w sprawozdawczości w zakresie refundacji leków,
nieczytelne dokumenty uprawniające wystawione odręcznie (problemy te najczęściej występowały
w dokumentach z Włoch i Wielkiej Brytanii),
podawanie nieprawidłowego rodzaju formularza w pakiecie świadczeniodawcy, np. częste przypadki,
gdy zamiast E 111 powinien być wpisany Certyfikat Zastępczy,

•

nieprawidłowe wystawianie kart informacyjnych, braki w rubrykach dotyczących badań przedmiotowych
i podmiotowych, przebiegu choroby, karty wypełniane nieczytelnie,

•

nieprawidłowe wystawianie faktur przez świadczeniodawców, będące często konsekwencją
nieprawidłowego odczytu danych z ręcznie wypisanego dokumentu uprawniającego do świadczeń,
w pierwszych dniach maja 2004 roku próby ze strony polskich świadczeniodawców rozliczania w ramach
koordynacji leczenia planowanego (np. wymiana panewek biodrowych), zaczętego w końcowych dniach
kwietnia
błędne kwalifikowanie świadczenia do świadczeń niezbędnych – szczególnie dotyczyło to zapisywania
przez lekarzy środków pomocniczych i ortopedycznych oraz niektórych operacji,

•

•
•

dokumenty rozliczeniowe i faktury sporządzane zbiorczo dla kilku pacjentów zamiast odrębnie
dla każdego uprawnionego,

•

zawyżanie przez świadczeniodawców wartości udzielonych świadczeń (faktury wystawiane były
na kwoty wyższe niż wynikało z umowy).
Ponadto oddziały wojewódzkie NFZ często podejmowały interwencję na wniosek osób uprawnionych, które
spotykały się z problemami przy realizacji recept w aptekach. Wynikały one w głównej mierze z nieznajomości
przez aptekarzy zasad realizacji recept dla osób uprawnionych, a także braku zainteresowania w ich rozliczaniu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

8.3 Leczenie osób ubezpieczonych na terenie innych państw członkowskich
UE i EOG
Z uwagi na specyfikę rozliczeń kosztów świadczeń udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji kompletne
dane dotyczące liczby przypadków oraz kosztów świadczeń udzielonych na terenie innych państw członkowskich
osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia możliwe jest po upływie przynajmniej 2–3 lat od
faktycznej daty udzielenia świadczenia. Tak więc należy się spodziewać, iż wiarygodne dane dotyczące
świadczeń zrealizowanych w roku 2004 roku znajdą się w posiadaniu Narodowego Funduszu Zdrowia
najwcześniej pod koniec roku 2006.
Przedstawione poniżej dane dotyczą kosztów świadczeń przesłanych do rozliczenia przez instytucje innych
państw członkowskich do końca listopada 2005 roku. Największymi partnerami Polski pod względem liczby
i kosztów świadczeń realizowanych na podstawie przepisów o koordynacji są niemieckie instytucje ubezpieczenia
zdrowotnego. Z uwagi na prace nad przebudową systemu rozliczeniowego w Niemczech, ujęte w analizie
roszczenia mają charakter jedynie częściowy, a formularze rozliczeniowe związane z leczeniem osób
ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia na terenie Republiki Federalnej Niemiec w roku 2004 zostaną
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przesłane najprawdopodobniej w roku 2006.
Roszczenia państw członkowskich przedstawiane są w walutach narodowych. Na potrzeby przeprowadzonej
poniżej analizy porównawczej zostały przeliczone na walutę polską wg tabeli kursów walut Narodowego Banku
Polskiego z dnia 30 listopada 2005 roku.
Instytucje innych państw członkowskich UE i EOG przekazały w roku 2004 oraz 2005 do Narodowy Fundusz
Zdrowia 8 681 formularze rozliczeniowe na łączną kwotę 28 635 701,71 zł, które wystawiono w związku
z udzieleniem świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w roku 2004.
Liczby formularzy oraz wynikające z nich kwoty zobowiązań w stosunku do innych państw członkowskich
przedstawia tabela nr 1153.
Z przedstawionych do tej pory formularzy wynika, iż najwięcej osób ubezpieczonych w NFZ skorzystało z leczenia
udzielonego przez świadczeniodawców niemieckich, czeskich, austriackich, francuskich, hiszpańskich
i holenderskich.
Tabela 1153 – Wartość zobowiązań Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawionych przez instytucje innych państw
członkowskich, wynikających z kosztów świadczeń udzielonych w roku 2004 na terenie innych państw członkowskich

Kraj

Liczba formularzy

Łączna kwota [zł]

AUSTRIA

688

2 314 558,25

BELGIA

266

1 036 910,65

CZECHY

792

849 913,38

DANIA

21

32 481,47

ESTONIA

25

8 393,66

FINLANDIA

47

96 212,38

FRANCJA

599

3 762 082,18

HISZPANIA

422

291 677,02

HOLANDIA

484

3 011 603,02

LITWA

19

16 114,22

LUKSEMBURG

21

26 663,83

ŁOTWA

8

2 643,97

MALTA

6

47 661,99

4389

12 638 676,62

136

98 374,29

NIEMCY
SŁOWACJA
SŁOWENIA

47

49 199,63

SZWECJA

491

2 857 870,80

WŁOCHY

220

1 494 663,91

8681

28 635 701,26

Łącznie

Średni koszt świadczeń wynikający z formularza rozliczeniowego wyniósł 3 298,70 zł. Wysokość średniego
kosztu była najwyższa w przypadku formularzy rozliczeniowych wystawionych przez instytucje ubezpieczenia
zdrowotnego Malty i Włoch, dla których koszt średni wykazany na 1 formularzu rozliczeniowym ponad dwukrotnie
przewyższał wysokość kosztu średniego wyliczonego dla wszystkich państw. W następnej kolejności pod
względem wysokości przedstawionych kosztów uplasowały się: Holandia i Francja, przy tym w przypadku
roszczenia holenderskiego jeden z formularzy opiewał na kwotę 752 344,33 zł. Porównanie wysokości kosztu
średniego świadczeń udzielonych osobom ubezpieczonym w NFZ, wynikającego z jednego formularza
w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich ilustruje wykres 77.
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Wykres 77 – Średni koszt świadczeń zdrowotnych udzielonych polskim ubezpieczonym w 2004 r. na terenie UE w ramach
przepisów o koordynacji w podziale na państwa (w przeliczeniu na zł)

Wśród osób ubezpieczonych, które w roku 2004 skorzystały na terenie innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego ze świadczeń opieki zdrowotnej najliczniejszą grupę
wiekową stanowiły osoby pomiędzy dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, jednak koszt świadczeń dla tej
grupy kształtował się poniżej kosztu średniego i wynosił 1 906,49 zł. Najniższe koszty w przeliczeniu na jeden
formularz rozliczeniowy zostały odnotowane w przypadku najmłodszej grupy ubezpieczonych poniżej 10 roku
życia. Dla pozostałych grup średnie koszty świadczeń rosły wprost proporcjonalnie do wieku. Biorąc pod uwagę
status osoby ubezpieczonej, 90,97% świadczeń zostało udzielonych płatnikom składki. Jedynie 9,03%
przypadków leczenia na terenie innego państwa dotyczyło osób o statusie członka rodziny osoby ubezpieczonej.
Zależności te przedstawiają wykresy 78 i 79.
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Wykres 78 – Liczba i średni koszt świadczeń zdrowotnych udzielonych na terenie UE
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Wykres 79 – Liczba i średni koszt świadczeń zdrowotnych udzielonych na terenie państw UE i EOG polskim ubezpieczonym w 2004
roku w ramach przepisów o koordynacji wg grupy wiekowej i rodzaju uprawnienia

Średni koszt formularza otrzymanego za leczenie osoby ubezpieczonej na terenie innego państwa
członkowskiego w wysokości 3 298,66 zł wynikał w dużej mierze z małej liczebnie grupy formularzy, dla których
kwota zobowiązań wynikających z formularza wynosiła powyżej 40 000,00 zł, której udział procentowy wynosił
zaledwie 1,26% ogólnej liczby otrzymanych formularzy (109 przypadków). Koszt średni jednego formularza dla tej
grupy wyniósł 95 764,36 zł. Dla 61,48% formularzy przedstawiony koszt świadczeń zdrowotnych nie przekraczał
kwoty 500,00 zł. Zależności te przedstawione zostały na wykresie 80.
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Wykres 80 – Liczba formularzy E 125 wystawionych przez instytucje innych państw członkowskich w związku ze świadczeniami
udzielonymi ubezpieczonym w NFZ na terenie UE w roku 2004 na podstawie przepisów o koordynacji wg grup kosztowych

Ponadto w roku 2004 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wyraził zgodę na wydanie pięciu osobom
ubezpieczonym formularzy E 112 przez właściwe oddziały wojewódzkie NFZ, które autoryzowały koszty leczenia
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planowanego na terenie Niemiec na łączną kwotę 33 291,33 EUR, tj. około 130 012,63 zł. Leczenie obejmowało
następujące zakresy: zaopatrzenie ortopedyczne, powypadkowe leczenie chirurgiczne, leczenie
otolaryngologiczne, chemioterapia oraz leczenie siatkówczaka. Koszt wymienionych świadczeń nie został do tej
pory przedstawiony przez instytucje niemieckie do rozliczeń na formularzach E 125.

8.3.1

Główne problemy zgłaszane przez ubezpieczonych w związku z realizacją
świadczeń na terenie innego państwa UE i EOG w zakresie dostępności do
świadczeń

Główne problemy zgłaszane przez ubezpieczonych w związku z realizacją świadczeń na terenie innego państwa
UE i EOG dotyczyły przypadków, szczególnie na terenie Niemiec, nieuznawania przez placówki opieki zdrowotnej
polskich formularzy i żądania dostarczenia ich tłumaczenia na język kraju pobytu. Nadmienić należy
jednocześnie, iż trudności te były szczególnie dotkliwe dla ubezpieczonych w pierwszych miesiącach po akcesji
Polski do Unii Europejskiej, natomiast z upływem czasu ich częstotliwość malała.
Do tej pory powtarzającym się problemem są żądania ze strony świadczeniodawcy w krajach członkowskich Unii
Europejskiej (najczęściej są to niemieccy świadczeniodawcy) przedstawienia przez osobę ubezpieczoną innego
formularza niż E 111, np. E 112 bądź też Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, pomimo,
że świadczenie jest kwalifikowane do świadczeń w zakresie koniecznym. Wiele z tych przypadków dotyczyło
spraw związanych z rozliczaniem kosztów porodu oraz leczenia na oddziale kardiologicznym w wyniku
przebytego zawału serca. Nadmienić należy, iż jednym ze źródeł tych trudności są regulacje wewnętrzne
obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec. Wobec braku możliwości przedstawienia tych dokumentów
świadczeniodawcy proponują udzielenie świadczenia za odpłatnością.
W przypadku ubiegania się o pracę w Norwegii i Islandii, ubezpieczeni skarżyli się, że żądano od nich
dostarczenia formularza E 104 w okresie, kiedy byli jeszcze objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce.
Uczelnie w Hiszpanii, Francji i Niemiec warunkowały przyjęcie na studia od dostarczenia formularza E 111
z okresem ważności na cały rok akademicki.
Podobnie, niemieccy pracodawcy informowali swoich przyszłych pracowników, że warunkiem podpisania umowy
o pracę jest okazanie formularza E 111.

8.3.2

Główne problemy zgłaszane przez ubezpieczonych w związku z realizacją
świadczeń na terenie innego państwa UE i EOG w zakresie rozliczania kosztów
świadczeń

Podstawowy problem zgłaszany przez ubezpieczonych dotyczy pobierania opłat za udzielone świadczenia
medyczne. Pomimo okazania ważnego formularza E 111 pacjent otrzymuje fakturę wraz z informacją,
iż po powrocie do kraju może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
Po wystawieniu i przesłaniu przez oddział wojewódzki NFZ formularza E 126 do instytucji w innym państwie
członkowskim często występują przypadki, iż zwrot przyznawany jest w 100%, a zatem można domniemywać,
że opłata została pobrana bezpodstawnie.
Ponadto w momencie pobierania opłaty świadczeniodawcy nie przypominają ubezpieczonemu o możliwości
odzyskania poniesionych kosztów bezpośrednio od instytucji właściwej państwa, w którym zostało udzielone
świadczenie.
Osoby, którym udzielono pomocy we Francji, nieświadome, że zwrot części pokrywanej z ubezpieczenia realizuje
się bezpośrednio we francuskich kasach chorych (pomimo rozdawanych przez oddziały wojewódzkie NFZ
ulotek), przywoziły do oddziału zapłacone lub niezapłacone rachunki.
Dużą trudnością dla osób ubezpieczonych w NFZ, przyzwyczajonych do polskiego systemu korzystania
ze świadczeń, jest zrozumienie odmiennego systemu finansowania kosztów świadczeń na terenie innych państw
członkowskich. W szczególności dotyczyło to konieczności pokrywania tzw. udziału własnego pacjenta, czy też
pobierania pełnych opłat za świadczenia realizowane na terenie Polski bezpłatnie, np. za przejazd karetką.
Często konsekwencją braku znajomości zasad korzystania ze świadczeń na terenie innych państw członkowskich
jest występowanie przez osobę ubezpieczoną z wnioskiem o refundację kosztów stanowiących wkład własny
pacjenta. Problem ten był dodatkowo pogłębiany przez media, które informując o konieczności posiadania
formularza E 111 podkreślały i czasem nadal to czynią, iż uprawnia on do bezpłatnych świadczeń na terenie
innych państw bez wzmianki o konieczności ponoszenia przez pacjenta kosztów wkładu własnego, który nie
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podlega refundacji. Powoduje to, że wielu
ubezpieczeniowego na kraj czasowego pobytu.

ubezpieczonych

przenosi

warunki

polskiego

systemu

8.4 Główne problemy oddziałów wojewódzkich NFZ w związku z realizacją
zadań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego
8.4.1

Potwierdzanie prawa do świadczeń osób ubezpieczonych

Główną przyczyną problemów związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń dla osób ubezpieczonych były
braki w CWU. Dotyczyły one nie tylko składek, ale przede wszystkim zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
oraz wyrejestrowania z nieaktualnych tytułów do ubezpieczenia. Ubezpieczeni w wielu przypadkach bardzo
kategorycznie protestowali przeciwko prośbom pracowników oddziałów wojewódzkich NFZ o dostarczenie, często
archiwalnych, dokumentów ZUS ZUA, ZUS ZCZA, ZUS ZWUA. Wyjaśnianie historii zgłoszenia i wyrejestrowania,
niezbędnych do prawidłowej aktualizacji danych ubezpieczeniowych, pochłaniało dużo czasu, jak również
generowało dodatkowe koszty, w tym przede wszystkim koszty wykonywanych telefonów do płatników.
Problem potwierdzenia prawa do świadczeń osób ubezpieczonych występował również w momencie, kiedy
instytucja właściwa kraju członkowskiego zwracała się do oddziału wojewódzkiego NFZ z prośbą o wydanie
formularza serii E–100. Pracownicy oddziałów starali się w takich sytuacjach nawiązać kontakt z ubezpieczonym,
co nie zawsze przynosiło oczekiwany rezultat lub też potwierdzić posiadany tytuł do ubezpieczenia oraz fakt
odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za pośrednictwem ZUS.
Odpowiedzi na wnioski przekazywane były w ciągu 3–5 tygodni.
Dość często, w sytuacji kiedy osoba nie figurowała w CWU, przed wystąpieniem do oddziału ZUS pracownicy
oddziału wojewódzkiego NFZ występowali z wnioskiem do biur meldunkowych o podanie numeru PESEL oraz
dokładnego adresu zamieszkania.
Kolejny problem dotyczył i dotyczy nadal sytuacji, gdy osoby ubezpieczone wyjeżdżają do krajów członkowskich
UE lub EOG bez ważnego formularza E 111. Świadczeniodawca bądź też instytucja miejsca pobytu zwraca się
często do oddziału wojewódzkiego NFZ o wystawienie druku E 111 ważnego w dniu udzielenia świadczenia,
jednak niejednokrotnie zdarza się, że oddział nie posiada wystarczających informacji (na podstawie Centralnego
Wykazu Ubezpieczonych), aby taki druk wydać.
Pojawia się również problem w odniesieniu do wystawianych przez oddziały wojewódzkie formularzy E 106,
związany z brakiem wpływu wymienionych formularzy z potwierdzoną częścią B (sytuacja taka dotyczy prawie
wszystkich E 106, wystawionych przez oddziały wojewódzkie NFZ wydały dla osób delegowanych na placówki
dyplomatyczne).
Poważny problem w roku 2004 stanowiło również pobieranie przez banki w Polsce składki na ubezpieczenie
zdrowotne osób pobierających emerytury i renty z kraju UE i EOG.
Prowadziło to do sytuacji, w której zarówno od emerytury (renty) zagranicznej, jak i emerytury (renty) wypłacanej
ubezpieczonemu przez polskie instytucje odprowadzana była składka zdrowotna. Działania podjęte przez
Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia doprowadziły do unormowania sytuacji.

8.4.2

Współpraca z instytucjami innych państw członkowskich

Głównym problemem w zakresie współpracy z instytucjami innych państw członkowskich, związanym
z przekazywaniem informacji pomiędzy instytucjami, był długi czas oczekiwania na odpowiedź instytucji
właściwej. W szczególności problem dotyczył instytucji greckich, włoskich, brytyjskich, szwedzkich i litewskich.
W celu szybkiego uzyskania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, oddziały wojewódzkie NFZ
występowały z prośbą do instytucji właściwej również faksem, co nie zawsze przynosiło oczekiwany rezultat.
Kolejną trudnością okazały się skomplikowane i długotrwałe procedury związane z uzyskaniem formularza
dla nowonarodzonego dziecka w przypadku wystąpienia komplikacji okołoporodowych.
Do innych problemów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie NFZ w zakresie współpracy z instytucjami innych
państw członkowskich należały:
a) brak możliwości dokonania zwrotu kosztów z powodu błędnie wypełnionej części B formularza E 126,
co skutkowało koniecznością prowadzenia dodatkowej korespondencji pomiędzy instytucjami, a tym
samym wydłużało czas faktycznej wypłaty środków finansowych osobie ubezpieczonej,
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b)
c)

brak wyjaśnień ze strony innych instytucji w przypadkach gdy nastąpiła odmowa zwrotu kosztów ,
niedokonywanie refundacji kosztów leczenia bezpośrednio osobie zainteresowanej przez duńskie
instytucje ubezpieczeniowe.

8.4.3

Rozliczanie kosztów świadczeń udzielonych osobom ubezpieczonym na
terytorium innego państwa członkowskiego

Na problemy związane z rozliczeniem kosztów świadczeń udzielonych osobom ubezpieczonym na terytorium
innych państw członkowskich w zdecydowanej większości napotykali polscy ubezpieczeni na terenie Niemiec.
Niemieccy świadczeniodawcy wielokrotnie nie honorowali formularzy E 111, argumentując swoją decyzję
nieuzasadnionymi przyczynami, jak np. że jest to dokument w języku polskim – w związku tym nie rozumieją jego
treści. Nie wykazywali zainteresowania próbą podjęcia działań w celu wyjaśnienia sytuacji i nawet nie starali się
podejmować jakichkolwiek prób uzyskania informacji na temat sposobu rozliczenia kosztów świadczeń z lokalną
kasą chorych. Najczęściej kosztem w takich przypadkach obciążany był pacjent, na którego wystawiano rachunek
w wysokości przewidzianej dla leczenia prywatnego. Na podstawie takiego rachunku ubezpieczony otrzymuje
jedynie około 30% refundacji. Powtarzała się często również sytuacja, gdy świadczeniodawca wykonywał
co prawda kserokopię formularza E 111, ale po fakcie wystawiał rachunek na pacjenta lub bezpośrednio
na oddział jako instytucję właściwą i przesyłał go do oddziału wojewódzkiego NFZ.

8.4.4

Refundacja osobom ubezpieczonym kosztów świadczeń zgodnie z art. 34
rozporządzenia 574/72

Oddziały wojewódzkie NFZ realizując zadania związane z procedurą refundacji kosztów świadczeń poniesionych
przez polskich ubezpieczonych na terenie innych państw członkowskich UE i EOG ściśle współpracowały
zarówno z ubezpieczonymi, jak i instytucjami łącznikowymi i właściwymi poszczególnych państw.
Ze strony ubezpieczonych nie odnotowano większych problemów. Zainteresowani w większości przypadków
szybko odpowiadali na pisma, dosyłali brakujące dokumenty potwierdzające zarówno odprowadzenie składki
na ubezpieczenie zdrowotne za okres, w którym korzystali ze świadczeń, jak i zgłoszenie do ubezpieczenia
zdrowotnego, czy też dowody wniesienia opłaty za przedstawione rachunki. Niezadowolenie i brak zrozumienia
ze strony ubezpieczonych miały miejsce jednak w przypadku uzyskania kwoty zwrotu znacząco niższej
w porównaniu z wysokością faktycznie poniesionych kosztów. Średnia kwota wynikająca z rachunków,
dołączonych do wniosku o refundację kosztów leczenia złożonego przez osobę ubezpieczoną, wyniosła 816,96
zł, natomiast średnia wysokość kwoty autoryzowanej do wypłaty przez inne państwo członkowskie, jako kwoty
świadczeń refundowanych w ramach systemu opieki zdrowotnej innego państwa członkowskiego wyniosła
58,22% kwoty wynikającej z rachunków, tj. średnio 475,66 zł.
Wysokość średnia wnioskowanych kwot oraz wysokość średnia kwot autoryzowanych przez instytucje innych
państw członkowskich na formularzu E 126 została przedstawiona na wykresie nr 81. Należy podkreślić przy tym,
iż zilustrowana na wykresie średnia kwota refundacji (zwrotu dokonanego osobie ubezpieczonej) została
wyliczona dla wniosków, dla których instytucje innych państw członkowskich określiły kwotę zwrotu różną od 0.
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Koszt średni [zł]
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Wnioski
Refundacja

835,55 zł
259 zł
1 204,62 zł

1 894 zł
471,22 zł
307 zł

Holandia

742,19 zł

Austria

426 zł
664,26 zł

Belgia

Inne

1200

473 zł

Szwecja

Słowacja

1000

888,10 zł

Niemcy
Francja

600

318 zł
363,49 zł
288 zł
649,57 zł
198 zł

Wykres 81 – Średnia wysokość kwot wynikających z wniosku o zwrot kosztów poniesionych przez osobę ubezpieczoną w związku z
leczeniem na terenie innego państw członkowskiego oraz wysokość refundacji zgodnie z kwotą faktycznych wypłat dokonanych
przez oddziały wojewódzkie

Niezadowolenie ubezpieczonych budzi również stosunkowo długi okres oczekiwania na odpowiedź instytucji
właściwych z kraju udzielenia świadczenia, czego konsekwencją jest przedłużający się okres oczekiwania
na zwrot poniesionych kosztów świadczeń. Do krajów, które bardzo przedłużały procedury związane z refundacją,
zaliczyć można przede wszystkim Czechy (do 8 miesięcy), Grecję (odpowiedzi udzielane po upływie 5 miesięcy),
Niemcy (3–5 miesięcy), Słowację (4–9 miesięcy), Włochy, Wielką Brytanię i Norwegię (6–8 miesięcy).
Ponadto warto zauważyć, że zdecydowana większość wniosków o refundację, które zostały złożone przez osoby
ubezpieczone dotyczyły świadczeń udzielonych na terytorium Niemiec. Stanowią one 59,20% wszystkich
wniosków, które trafiły do oddziałów wojewódzkich NFZ. W znacznym stopniu stanowi to konsekwencję
opisanego powyżej problemu związanego z niehonorowaniem przez niemieckich świadczeniodawców formularzy
E 111 i obciążania pacjentów kosztami leczenia. W pierwszych miesiącach po akcesji Polski do Unii Europejskiej
oddziały wojewódzkie NFZ wielokrotnie zgłaszały pracownikom Centrali NFZ, iż świadczeniodawcy działający
na terenie Niemiec przesyłają niezapłacone rachunki wystawione na oddział jako płatnika. Jest to niezgodne
z procedurami określonymi przez przepisy wspólnotowe w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego. Również ubezpieczeni zgłaszali się do oddziałów wojewódzkich NFZ z podobnymi przypadkami.
Rachunki wraz z formularzami E 111 były odsyłane do niemieckich świadczeniodawców, którzy często
nie informowali właściwego oddziału o dalszym sposobie załatwienia sprawy. Część świadczeń była rozliczana
z niemieckimi kasami chorych, część rachunków wracała do polskich ubezpieczonych z naliczonymi odsetkami
za zwłokę.
Podstawowy problem w zakresie refundacji stanowi jednak procedura dotycząca refundacji kosztów świadczeń
ubezpieczonym korzystającym z leczenia na terenie Hiszpanii. Pierwsze opłacone rachunki związane z leczeniem
na terenie Hiszpanii zostały złożone przez ubezpieczonych w lipcu 2004 roku. Do dnia dzisiejszego oddziały nie
otrzymały odpowiedzi z hiszpańskiej instytucji łącznikowej na większość z pism wysłanych zgodnie
z obowiązującymi procedurami. Jedna z przyczyn takiego stanu rzeczy wynika bezpośrednio z hiszpańskiego
systemu opieki zdrowotnej, nieprzewidującego stawek zwrotu dla ubezpieczonych, którzy pokryli koszty leczenia,
a w okresie udzielenia świadczenia nie posiadali przy sobie dokumentu ubezpieczenia.
Podsumowując, osoby ubezpieczone złożyły w roku 2004 w oddziałach właściwych ze względu na miejsce
zamieszkania łącznie 1894 wnioski o refundację poniesionych kosztów leczenia na terenie innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na łączną kwotę 1 547 318,19 zł.
W okresie tym oddziały wojewódzkie NFZ, po zakończeniu procedury refundacji − zgodnie z obowiązującymi
przepisami o koordynacji − wypłaciły 733 osobom wnioskującym kwoty zwrotu w łącznej wysokości 348 655,55 zł.
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Dane szczegółowe dotyczące wysokości wypłat dokonanych przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ, jak
również wysokości średnich kwot wynikających z wniosku o zwrot kosztów poniesionych przez osobę
ubezpieczoną oraz średniej wysokości refundacji zgodnie z kwotą faktycznych wypłat zostały przedstawione
w tabeli nr 1154 oraz na wykresie 82.
Koszt średni [zł]
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1 600

Refundacje

565 zł
398 zł
825 zł
220 zł
1 047 zł

Pomorski

399 zł
1 021 zł
922 zł

Mazowiecki

1 306 zł

Zachodniopomorski
Kujawsko-Pomorski

1 400
Wnioski

295 zł

Małopolski
Dolnośląski

600

1 466 zł
623 zł
177 zł
837 zł

Inne

462 zł

Wykres 82 – Średnia wysokość kwot wynikających z wniosku o zwrot kosztów poniesionych przez osobę ubezpieczoną w związku z
leczeniem na terenie innego państw członkowskiego oraz wysokość refundacji zgodnie z kwotą faktycznych wypłat wg oddziału
wojewódzkiego NFZ
Tabela 1154 – Refundacja kosztów świadczeń udzielonych osobom ubezpieczonym w NFZ w roku 2004 na terenie innych państw
członkowskich UE i EOG

Wnioski

Refundacja

Oddział
Liczba

Koszt [zł]

Liczba

Koszt [zł]

Śląski

389

259 104,20

147

43 420,08

Małopolski

198

111 895,10

49

19 492,27

Dolnośląski

179

147 621,34

54

11 864,60

Pomorski

142

148 616,40

54

21 522,08

Mazowiecki

127

129 674,37

53

48 869,79

Zachodniopomorski

119

155 436,21

43

63 017,48

Kujawsko–Pomorski

113

70 429,79

47

8 304,01

Pozostałe oddziały

627

524 540,78

286

132 165,24

1894

1 547 318,19

733

348 655,55

Łącznie
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9 Działania kontrolne i audyt
9.1 Działania kontrolne
9.1.1

Informacje ogólne

Działalność kontrolna w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzona była w oparciu
o Regulamin kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń, wprowadzony uchwałą Zarządu NFZ nr 291/2003
z dnia 5 grudnia 2003 roku oraz Regulamin kontroli aptek, wprowadzony uchwałą Zarządu NFZ nr 295/2003
z dnia 5 grudnia 2003 roku z uwzględnieniem zmian w planie kontroli, wprowadzonych uchwałą Zarządu NFZ
nr 112/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r.
Głównym przedmiotem planowych i pozaplanowych kontroli były:
•
•

realizacja umów,
ordynacja lekarska,

•
realizacja recept.
Kontrole były realizowane na podstawie:
•
wniosków Centrali NFZ,
•

wniosków instytucji współpracujących,

•

wniosków dyrektora Oddziału,

•
skarg pacjentów,
•
informacji o występujących nieprawidłowościach.
Dodatkowo przeprowadzano kontrole sprawdzające realizację zaleceń pokontrolnych.
Prowadzone kontrole miały charakter kompleksowy, obejmujący całokształt zagadnień realizowanych przez
świadczeniodawcę w ramach umowy zawartej z Funduszem lub problemowy, obejmujący wybrane zagadnienia
z działalności świadczeniodawcy i dotyczyły:
•
organizacji i sposobu udzielania świadczeń oraz ich dostępności,
•
•

zgodności zatrudnienia i kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń oraz wyposażenia w sprzęt
i aparaturę medyczną z warunkami umowy,
sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej,

•

liczby wykonanych świadczeń medycznych oraz prawidłowości i zasadności obciążania Oddziału
kosztami świadczeń.
Zakres kontroli doraźnych w każdym przypadku zależny był od tematu zleconej kontroli.
Przygotowując plany kontroli aptek opierano się na następujących kryteriach:
•
•

analizie kosztów poniesionych na refundację leków na podstawie raportów statystycznych z aptek,
analizie kosztów poniesionych na refundacje leków z tytułu uprawnień pacjentów,

•

analizie kosztów poniesionych na refundację leków przepisywanych na choroby przewlekłe ujętych
w wykazie leków refundowanych ministra zdrowia,
•
analizie kosztów poniesionych na refundację z podziałem na grupy leków ATC.
Ponadto korzystano z informacji uzyskanych od instytucji współpracujących − wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego, okręgowej izby aptekarskiej, a także śledzono doniesienia medialne dotyczące
nieprawidłowości w realizacji recept lekarskich i refundacji leków.
W 2004 roku, ze względu na zaistniałe nieprawidłowości w niżej wymienionych rodzajach, Centrala NFZ zleciła
oddziałom wojewódzkim przeprowadzenie następujących kontroli.
W rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – przedmiotem była ocena spełnienia kryteriów dotyczących
kwalifikacji personelu, dostępności do świadczeń, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz leczonych
jednostek chorobowych opisanych w załączniku do „Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie
postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w NFZ
od 1 stycznia 2004 r.”.
W rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane – przedmiotem kontroli w zakresie procedury hemodializa, była
ocena zasad stosowania erytropoetyny. Ponadto kontrola dotyczyła wytycznych zawartych w opisie procedury w
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zakresie wymaganej liczby i kwalifikacji zatrudnionego personelu, warunków lokalowych umożliwiających
realizację procedury, wymaganego wyposażenia sprzętowego oraz wydajności dializ.

9.1.2

Działalność kontrolna oddziałów Funduszu

Tabela 1155 – Liczba przeprowadzonych kontroli w Oddziałach Wojewódzkich NFZ w 2004 r.

Oddział

Realizacja
umów

Dolnośląski

Apteki,
Ordynacja lekarska

bd

bd

Kujawsko–Pomorski

209

49

Lubelski

225

139

Lubuski

147

72

Łódzki

424

bd

Małopolski

334

bd

Mazowiecki

bd

bd

Opolski

310

92

Podkarpacki

462

59

Podlaski

297

bd

Pomorski

324

125

1253

bd

98

bd

Warmińsko–Mazurski

459

57

Wielkopolski

585

bd

82

bd

Śląski
Świętokrzyski

Zachodniopomorski

9.1.3
9.1.3.1

Stwierdzone nieprawidłowości
Realizacja umów

Podstawowa opieka zdrowotna
•
•

Indywidualna dokumentacja medyczna prowadzona niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
Brak realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

•

Brak wymaganych umową informacji o dostępności świadczeń i organizacji ich udzielania.

•

Nieprawidłowości w zakresie warunków stanu sanitarnego i techniczno–lokalowego poradni.

•
•

Brak wymaganych kwalifikacji pielęgniarek praktyki.
Niekompletnie wypełnione deklaracje.

•

Zagubienie deklaracji.

•
•

Różnice między datami złożenia deklaracji i wpisania ich do ewidencji.
Wykazywanie na liście aktywnej ubezpieczonych, dla których Świadczeniodawca nie posiada deklaracji
objęcia opieką lub deklaracje były niezgodne z wymogami umowy.

•

Bariery architektoniczne.

•

Rejestrowanie świadczeń po zgonie pacjenta.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
•

Niezgodnie z warunkami umowy kwalifikowanie i wykazywanie typów porad.

•

Brak udokumentowania świadczeń wykazanych do obciążenia OW.
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•
•

Brak wymaganych atestów aparatury i sprzętu medycznego.
Harmonogram udzielania świadczeń niezgodny z harmonogramem przedstawionym w umowie.

•

Nieprawidłowości w prowadzenie rejestru oczekujących na poradę specjalistyczną oraz
nieprzekazywanie OW NFZ informacji o liczbie ubezpieczonych oczekujących na świadczenia
zdrowotne.

•

Rejestrowanie świadczeń po zgonie pacjenta.

Leczenie stomatologiczne
•

Świadczenia wykazane niezgodnie z Katalogiem świadczeń stomatologicznych.

•

Pobieranie opłat za świadczenia przyznane pacjentom bezpłatnie.

•

Indywidualna dokumentacja medyczna prowadzona niezgodnie z wymogami w tym zakresie.

•
•

Brak wymaganych umową informacji o dostępności świadczeń i organizacji ich udzielania.
Nieprawidłowości w prowadzenie rejestru oczekujących na poradę specjalistyczną oraz
nieprzekazywanie OW NFZ informacji o liczbie ubezpieczonych oczekujących na świadczenia
zdrowotne.
Nieprawidłowości w dokumentowaniu udzielonych świadczeń i wykazywaniu w raportach statystycznych
do obciążenia OW.

•

Lecznictwo szpitalne
•

Obciążanie OW kosztami procedur medycznych niezgodnie z warunkami umowy.

•

Kwalifikowanie wykazanej procedury medycznej niezgodnie z Katalogiem świadczeń szpitalnych.

•

•

Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
10.08.2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej (DzU Nr 88,
poz. 966).
Brak udokumentowanie wskazań do leczenia w warunkach szpitalnych.

•

Nieprawidłowości w zakresie warunków stanu sanitarnego i techniczno–lokalowego szpitala.

•

Nieprawidłowe rozliczanie dób pobytu w OIT.

•

Przyzwolenie na działalność o charakterze nieuczciwej konkurencji tj. działalność innego podmiotu
gospodarczego na terenie szpitala, który wykonuje te same usługi medyczne, ale za pełną odpłatnością
(zatrudniającego personel szpitala i korzystającego ze szpitalnej aparatury medycznej).

•

Rejestrowanie świadczeń po zgonie pacjenta.

Świadczenia odrębnie kontraktowane
•
•

Wykazywanie do obciążenia OW procedury hemodializy z podaniem EPO, gdzie wg zapisów
w dokumentacji medycznej wykonano procedurę bez podania EPO.
Nierzetelne prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów EPO.

•

Brak wydzielonych stanowisk dla pacjentów HBS+/HCV+.

•
•

Brak prowadzenia comiesięcznej oceny wydajności hemodializ.
Brak aparatów do automatycznej reutylizacji dializatorów.

•

Brak wymaganych kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń w zakresie dializoterapii.

•
•

Błędnie sporządzane sprawozdania do OW NFZ.
Nieprawidłowości dotyczące stanu zatrudnienia.

Opieka długoterminowa
•

•

Udzielanie świadczeń zdrowotnych niezgodnie z wymogami pakietu świadczeń z zakresu pielęgniarskiej
opieki długoterminowej.
Kwalifikowanie ubezpieczonych do objęcia opieką pielęgniarską długoterminową niezgodnie
z wymogami umowy.
Niezgodna z warunkami szczegółowymi liczba zatrudnionego personelu oraz ilości i jakości sprzętu.

•

Wypisywanie recept/wniosków dla pacjentów przebywających w zakładzie.

•

Bariery architektoniczne.

•
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Ratownictwo medyczne i transport sanitarny
•

Udzielanie świadczeń w zespołach ratownictwa medycznego przez personel lekarski nie posiadający
wymaganych kwalifikacji.

•
•

Wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego niezgodnego z wymogami w tym zakresie.
Używanie zespołów ratownictwa medycznego do transportów nieobjętych umową NFZ.

•

Nieprawidłowości w obiegu informacji o zgłoszonych wezwaniach, organizacji dyżurów i obsadzie
zespołów wyjazdowych.
Rozliczanie nieprawidłowej liczby dobokaretek.

•

Rehabilitacja lecznicza
•
•

Brak wymaganych umową informacji o dostępności świadczeń i organizacji udzielania.
Niezgodne z umową kwalifikowanie przewlekłych schorzeń do wczesnej rehabilitacji.

•

Kwalifikowanie do hospitalizacji z nieodpowiednimi jednostkami chorobowymi.

•

Niezgodne z umową zatrudnienie i wyposażenie gabinetu rehabilitacji.

•

Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
10.08.2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej (DzU Nr 88,
poz. 966).
Bariery architektoniczne.

•

Leczenie psychiatryczne i uzależnień
•

Brak wpisu porad oraz sesji terapii w indywidualnej dokumentacji medycznej.

•
•

Naliczanie zawyżonej liczby osobodni w stacjonarnym lecznictwie psychiatrycznym.
Kwalifikowanie do hospitalizacji niezgodnie z warunkami umowy (dot. głównie leczenia odwykowego).

•

Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie w przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
10.08.2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej (DzU Nr 88,
poz. 966).

•

Nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań do OW NFZ.

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
•

Brak pełnego asortymentu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zawartych
w załączniku nr 4 do „Umowy o współpracy”.

•

Brak kompletu wymaganych dokumentów lub ich kopii w punktach sprzedaży przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych.

•

Brak przymierzalni do przymierzania przedmiotów ortopedycznych.

•
•

Nieodpowiednie magazynowanie przedmiotów i środków ortopedycznych.
Nieuzasadnione obciążenie OW kosztami przedmiotu zaopatrzenia ortopedycznego wydanego
niezgodnie ze zleceniem lekarskim.

Leczenie uzdrowiskowe
•

Brak dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

Profilaktyczne programy zdrowotne finansowane ze środków publicznych
•
•

Brak dokumentacji oraz sprzętu do kontroli jakości w pracowniach mammograficznych.
Nieodpowiednia archiwizacja wyników badań
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9.1.3.2

Ordynacja lekarska

•

Brak indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów dla, których przepisano leki.

•
•

Brak potwierdzenia udzielenia porady lekarskiej w dniu wystawienia recepty oraz brak potwierdzenia
przepisania leków.
Brak adnotacji o fakcie przepisania recepty w trakcie porady.

•

Nieczytelne dane osoby wystawiającej receptę.

•
•

Nieprawidłowe wypisywanie recept na leki psychotropowe i bardzo silnie działające.
Nieuzasadnione wystawianie recept na leki refundowane szczególnie dla osób z uprawnieniami IB,
ZK, P.

•
•

Fałszowanie dokumentacji medycznej.
Fałszowanie recept przez osoby trzecie.

9.1.3.3

Realizacja recept

•
•

Brak identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ.
Nieprawidłowe oznaczenie identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ.

•

Brak daty wystawienia recepty.

•

Brak adresu i telefonu w pieczątce nagłówkowej.

•

Wydawanie leków w ilości przekraczającej trzymiesięczne stosowanie.

•

•

Wydawanie na receptę z oznaczeniem kodu uprawnień „IB” leków nie posiadających oznaczenia
Rp oraz leków posiadających oznaczenie Lz w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych
do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Realizacja recept po terminie ich ważności.

•

Brak podpisu i pieczątki lekarza przy poprawkach na receptach.

•
•

Nieprawidłowe wstawianie danych z recept do systemu informatycznego.
Realizacja recept wystawionych na nieprawidłowych blankietach.

•

Brak zestawień rozchodu dziennego recept.

9.1.4

Wnioski

Do najczęściej występujących nieprawidłowości stwierdzanych w toku kontroli należały
1.

Niewłaściwe dokumentowanie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, niezgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Ograniczenie dostępności do podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne osobom niepełnosprawnym
ze względu na występujące bariery architektoniczne ( brak podjazdów, wind ).
3. Braki w zakresie informacji zgodnych z § 12 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych, szczególnie dotyczących najbliższych miejsc udzielania świadczeń nocnej i świątecznej
pomocy lekarskiej oraz sposobu uzyskania świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego oraz transportu
sanitarnego.
4. Niewłaściwe kwalifikowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych do określonego typu.
Należy stwierdzić, że przyczyną ww. nieprawidłowości była słaba znajomość aktów prawnych kształtujących
warunki realizacji świadczeń, w tym szczególnie „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych”, „Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania
umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych…” , stwierdzana u świadczeniodawców realizujących świadczenia
zdrowotne na podstawie zawartych umów, pomimo licznych szkoleń prowadzonych przez Oddział.
Pozytywne skutki prowadzonych kontroli
1.

Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych osobom niepełnosprawnym poprzez wybudowanie przez
świadczeniodawców podjazdów, wind w przypadku ich braku, bądź rozpoczęcie procesu realizacji inwestycji
związanych z dostosowaniem do wymogów ułatwiających dostęp niepełnosprawnym, albo też zmianę
lokalizacji podmiotów świadczących usługi zdrowotne.
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2.

3.

Poprawa jakości i organizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez doprowadzenie do świadomości
świadczeniodawców konieczności bezwzględnego przestrzegania wymogów, określonych w aktach
prawnych, warunkujących realizację świadczeń na podstawie zawartych umów.
Zmniejszenie wartości tzw. „ ponadlimitów ” poprzez kwestionowanie w toku kontroli świadczeń zdrowotnych
niewłaściwie zakwalifikowanych do określonego typu, bądź niewłaściwie udokumentowanych.

Problemy występujące w działaniach kontrolnych
1.

2.

3.
4.
5.

Konieczność kontroli pozaplanowych (kompleksowych i doraźnych), liczne zadania dodatkowe realizowane
przez pracowników oraz braki kadrowe, spowodowały niepełną realizację planu kontroli 2004 oraz
wyłączenie części rodzaju świadczeń z kontroli.
Narastająca skala nieprawidłowości, w skrajnych przypadkach połączoną nawet z fałszowaniem
dokumentacji medycznej, zmuszała do coraz częstszych przypadków informowania policji i prokuratury
o wykrytych nieprawidłowościach.
Problemem był brak dokumentów ubezpieczeniowych jednoznacznie identyfikujących beneficjentów Systemu
i potwierdzających faktyczne wykonanie świadczenia medycznego.
Problemem był brak bazy inwalidów wojennych przy coraz częściej wykrywanych podczas kontroli
przypadkach nienależnej refundacji recept osobom bez uprawnień z tytułu IB.
Zapisy aktualnej Ustawy powodujące możliwość całkowitej utraty prawa wykonywania zawodu przyczyniły
się do odpływu fachowej kadry medycznej z Funduszu i osłabienia aparatu kontrolnego Funduszu.
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9.2

Audyt

9.2.1

Informacje ogólne

Prowadzenie audytu wewnętrznego wynika z przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z zapisów art. 35 d ust.1 pkt. 2–16, w którym ustawodawca
wymienia jednostki sektora finansów publicznych zobligowane do prowadzenia audytu wewnętrznego (w tym
NFZ) przez audytora zatrudnionego w jednostce.
Zapis o prowadzeniu przez jednostki wymienione w ww. ustawie, audytu wewnętrznego wprowadzony został do
ustawy o finansach publicznych, nowelizacją z dnia 27 lipca 2001 roku i wszedł w życie od dnia 1 stycznia 2002
roku.
Jednocześnie ustawa obligowała osoby pełniące funkcje audytorów wewnętrznych do złożenia do końca roku
2004 z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną w trybie określonym w art. 35 l,
ustawy o finansach publicznych.
Audyt wewnętrzny w ww. ustawie został wyraźnie odróżniony od kontroli wewnętrznej w celu podkreślenia jego
specyfiki. Istotą odróżnienia audytu wewnętrznego od kontroli są takie elementy jak: przyjęcie odmiennego niż
kontrola operacyjnego celu działania, którym jest raczej certyfikowanie systemu zarządzania instytucją, który to
system powinien dawać racjonalną pewność jej prawidłowego działania, natomiast stwierdzanie nieprawidłowości
jest niejako produktem ubocznym procesu badania, a nie jego celem. Ponadto audyt odróżnia się planowością
pracy z uwzględnieniem długoterminowego szacowania ryzyka, funkcjonalną niezależnością w ramach własnej
instytucji oraz pełnym dostosowaniem do międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego.

9.2.2

Audyt wewnętrzny w Narodowym Funduszu Zdrowia

Audyt wewnętrzny w Narodowym Funduszu Zdrowia prowadzony był przez audytorów wewnętrznych Centrali
oraz oddziałów wojewódzkich. Pracę audytorów wewnętrznych zatrudnionych w OW NFZ koordynował audytor
wewnętrzny Centrali.
Plan audytu ustalony był dla wszystkich Oddziałów NFZ. Procedura ustalania tematów zadań do planu opierała
się na analizie ryzyka w poszczególnych obszarach działalności NFZ z wykorzystaniem metody delfickiej przy
identyfikacji i typowaniu obszarów i tematów audytu, przy udziale audytorów wewnętrznych z Oddziałów NFZ.
Plan audytu na rok 2004 ostatecznie zatwierdzany przez Prezesa NFZ obejmował następujące zagadnienia:
1. Funkcjonowanie wewnętrznych procedur;
2.

Rejestracja operacji finansowych i zdarzeń oraz ich autoryzacja;

3.

Rozliczenia finansowe z tytułu refundacji leków;

4.

Rozliczenia kosztów administracyjnych;

5.

Dochody i wydatki.

9.2.2.1

Obowiązki audytora w Oddziale Funduszu

Obowiązki i uprawnienia audytora wewnętrznego – poza regulacjami rangi ustawowej – określone zostały
ponadto zapisami Regulaminu Organizacyjnego Oddziału. Zgodnie z jego zapisami do zakresu obowiązków
audytora należało:
•

realizowanie zadań koordynowanych przez Audytora Wewnętrznego Centrali,

•

•

podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia Prezesowi Funduszu obiektywnej
i niezależnej oceny funkcjonowania Funduszu w zakresie gospodarki finansowej, pod względem
legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności,
przeprowadzanie audytów,

•

prowadzenie analizy ryzyka dla podległego obszaru,

•

badanie i ocena adekwatności oraz efektywności systemu kontroli wewnętrznej Funduszu,

•
•

badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych Funduszu,
dokonywanie oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania
gospodarowania mieniem Funduszu,

•

dokonywanie oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego w Funduszu,

nimi

oraz
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•

ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej Funduszu, określanie
oraz analiza skutków uchybień i przedstawianie uwag oraz wniosków w sprawie ich usunięcia,

•

prowadzenie ewidencji audytów oraz dokumentacji roboczej i ich archiwizacja,

•
•

współdziałanie z podmiotami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w Funduszu,
współpraca
z
Działem
Monitorowania
Świadczeń
Zdrowotnych
w
Unii
Europejskiej
i Przygotowania Planów Zdrowotnych w zakresie realizacji zadań Funduszu wynikających z koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.
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10 Sprawy sądowe
10.1 Informacje ogólne
Główne kategorie spraw sądowych, prowadzonych w 2004 r. przez Centralę oraz oddziały wojewódzkie
Narodowego Funduszu Zdrowia, to:
•

sprawy z tytułu realizacji „Ustawy 203”;

•

„nadwykonania”;

•

pozwy o zapłatę wynikające z wykonania umowy;

•

sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego oraz ustalenia prawa do świadczeń;

•
•

sprawy z zakresu prawa pracy.
Inne np. popełnienie przestępstwa przez świadczeniodawcę.

10.2 Liczba spraw sądowych ogółem
Tabela 1156 – Sprawy sądowe ogółem

Sprawy sądowe

Oddział
zakończone
Centrala

niezakończone

wszczęte

7

9

8

Dolnośląski

87

109

116

Kujawsko–Pomorski

41

62

78

Lubelski

49

31

42

Lubuski

24

20

43

Łódzki

bd

bd

bd

Małopolski

49

101

61

Mazowiecki

bd

bd

bd

Opolski

29

12

34

Podkarpacki

58

36

69

Podlaski

bd

bd

bd

Pomorski

73

57

55

Śląski

37

65

207

Świętokrzyski

23

21

44

Warmińsko–Mazurski

25

7

43

Wielkopolski

41

137

178

Zachodniopomorski

14

48

51

10.3 Liczba spraw sądowych w poszczególnych rodzajach
Najliczniejsze w 2004 r. były sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego oraz ustalenia prawa do świadczeń,
czyli odwołania ubezpieczonych od decyzji Dyrektora Kasy Chorych, a następnie oddziału wojewódzkiego
Funduszu w sprawach indywidualnych. Świadczeniobiorcy zwracali się z roszczeniem do Funduszu, w związku z
zakupem przez siebie endoprotez we własnym zakresie, ze względu na chęć ominięcia kolejki oczekujących na
świadczenie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Również pozywali Fundusz o refundację kosztów zakupu
leków, które są pełnopłatne, lub występują wyłącznie w ramach lecznictwa zamkniętego, ewentualnie znajdują się
w fazie badań klinicznych i nie są jeszcze dopuszczone do oficjalnego obiegu w Polsce. Na ogół Sądy
Ubezpieczeniowe, kierując się szeroko rozumianymi zasadami współżycia społecznego, zasądzały prawo do ww.
świadczeń, nie bacząc na przepisy obowiązujących ustaw: z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
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zdrowotnym (DzU Nr 28, poz. 153 ze zm.) oraz z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia (DzU Nr 45, poz. 391 ze zm.).
W sprawach cywilnych przeważały sprawy z tytułu tzw. Ustawy „203”. Uzasadnieniem powództw było orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 18 grudnia 2002 r., (DzU z 2003 r. nr l, poz.14) w którym orzekł
o niezgodności art. 4a ust. l i 2 ustawy z 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców (DzU z 1995 r. nr l, poz.2 z późn. zm.) z Konstytucją RP.
Zarówno sprawy z tytułu realizacji „ustawy 203”, jak i z tytułu „nadwykonań” nie stanowiły zagrożenia
dla płynności finansowej Funduszu w 2004 r. Sądy pierwszej i drugiej instancji oddalały powództwo w tym
zakresie.
Sprawy z zakresu prawa pracy dotyczyły głównie byłych pracowników Funduszu, którzy wnosili o przywrócenie
do pracy lub odszkodowanie, jak również pracowników byłej Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych,
którzy nie zostali zatrudnieni w nowotworzonych oddziałach wojewódzkich NFZ, po zakończeniu działalności
przez tę Kasę Chorych.
Tabela 1157 – Nadwykonania – liczba spraw sądowych

Oddział

Nadwykonania – Liczba spraw
zakończone

Centrala

niezakończone
0

wszczęte
0

0

Dolnośląski

2

3

3

Kujawsko–Pomorski

0

10

10

Lubelski

3

10

9

Lubuski

2

bd

5

Łódzki

bd

bd

bd

Małopolski

bd

bd

bd

Mazowiecki

bd

bd

bd

Opolski

13

3

6

Podkarpacki

bd

bd

bd

Podlaski

bd

bd

bd

Pomorski

bd

bd

bd

Śląski

0

3

2

Świętokrzyski

6

1

7

Warmińsko–Mazurski

1

0

2

Wielkopolski

2

18

20

Zachodniopomorski

4

21

9
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Tabela 1158 – Ustawa 203 – liczba spraw sądowych

Ustawa 203 – Liczba spraw

Oddział
zakończone

niezakończone

wszczęte

0

0

0

19

12

28

Kujawsko–Pomorski

5

22

21

Lubelski

7

11

28

Lubuski

1

bd

13

bd

bd

bd

4

32

19

bd

bd

bd

3

6

18

Podkarpacki

bd

bd

bd

Podlaski

bd

bd

bd

Centrala
Dolnośląski

Łódzki
Małopolski
Mazowiecki
Opolski

Pomorski

0

0

0

Śląski

4

13

60

Świętokrzyski

4

17

21

Warmińsko–Mazurski

7

6

18

Wielkopolski

2

36

39

Zachodniopomorski

2

4

20

Tabela 1159 – Ubezpieczenia zdrowotne – liczba spraw sądowych

Oddział

Ubezpieczenia zdrowotne – Liczba spraw
zakończone

niezakończone

wszczęte

0

0

0

Dolnośląski

36

39

43

Kujawsko–Pomorski

26

30

47

Lubelski

34

8

36

Lubuski

20

4

24

Łódzki

bd

bd

bd

Małopolski

41

47

27

Mazowiecki

bd

bd

bd

5

3

8

Podkarpacki

37

10

31

Podlaski

bd

bd

bd

Pomorski

31

21

28

Śląski

5

9

68

Świętokrzyski

8

2

10

Centrala

Opolski

Warmińsko–Mazurski

13

1

18

Wielkopolski

10

27

30

4

9

17

Zachodniopomorski
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Tabela 1160 – Prawo pracy – liczba spraw sądowych

Oddział

Prawo pracy – Liczba spraw
zakończone

niezakończone

wszczęte

Centrala

6

5

4

Dolnośląski

7

15

11

11

0

0

Lubelski

4

0

6

Lubuski

1

0

0

bd

bd

bd

2

7

4

Kujawsko–Pomorski

Łódzki
Małopolski

bd

bd

bd

Opolski

5

0

2

Podkarpacki

5

3

2

bd

bd

bd

Pomorski

6

0

4

Śląski

4

6

4

Świętokrzyski

0

0

0

Warmińsko–Mazurski

0

0

0

Wielkopolski

0

0

0

Zachodniopomorski

0

0

0

Mazowiecki

Podlaski

10.4 Uwagi końcowe
Generalnie można stwierdzić, iż sprawy przed sądami cywilnymi, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji były
rozstrzygane na korzyść NFZ, natomiast sądy ubezpieczeniowe w sporze Funduszu z ubezpieczonym, na ogół
brały stronę tego drugiego. Niemniej jednak, jeśli chodzi o wysokość ewentualnych zobowiązań Funduszu z tytułu
spraw sądowych w 2004 r., nie stanowiła ona zagrożenia dla finansów NFZ.

551

Raport NFZ za 2004 r.

11 Rzecznik Praw Pacjenta
11.1 Zadania i kompetencje
•

Monitorowanie i kontrola przestrzegania praw pacjenta.

•

Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw pacjenta.

•

Wskazanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta.

•

Przyjmowanie skarg ubezpieczonych na działalność świadczeniodawcy z którym Fundusz zawarł umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

•

Analiza skarg i wniosków kierowanych przez ubezpieczonego do Narodowego Funduszu Zdrowia.

•

Wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli świadczeniodawcy w związku z rażącym naruszeniem praw
pacjenta.

•

Przygotowywanie informacji dotyczącej przestrzegania praw pacjenta.

•

Współpraca z Rzecznikiem
przestrzegania praw pacjenta.

•

Współpraca z Biurem Praw Pacjenta Ministerstwa Zdrowia.

•

Współpraca z organizacjami rządowymi pozarządowymi działającymi na rzecz przestrzegania praw
pacjenta.

•

Współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie przestrzegania praw pacjenta, w tym również
wizytowanie placówek opieki zdrowotnej.
Współpraca z organami założycielskimi jednostek ochrony zdrowia w zakresie realizacji praw pacjenta.

•
•
•

Praw

Obywatelskich

jako

organem

konstytucyjnym

w

zakresie

Współpraca z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Izbie Lekarskiej i Izbie Pielęgniarek
i Położnych.
Współpraca z organizacjami skupiającymi pacjentów (ubezpieczonych) w zakresie praw pacjenta.

•

Prowadzenie działań mających na celu upowszechnienie praw pacjenta wynikających z obowiązujących
przepisów w szczególności Karty Praw Pacjenta u świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł
umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

•

Współudział w organizowaniu szkoleń i narad dotyczących przestrzegania praw pacjenta.

11.2 Najczęściej zgłaszane problemy ubezpieczonych
Do Rzecznika Praw Pacjenta NFZ zgłaszane były skargi i wnioski oraz prośby o interwencje, będące wynikiem
nieprawidłowości występujących w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, a dotyczyły w szczególności
•

Ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych,

•

Jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,

•

Niewłaściwego postępowania personelu medycznego wobec pacjenta,

•
•

Organizacji świadczeń zdrowotnych,
Transportu sanitarnego,

•

Badań diagnostycznych.

•
•

Świadczeń stomatologicznych,
Opieki długoterminowej.

•

Odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych,

•

Procedur medycznych,

•
•

Nienależnie pobranych opłat za świadczenia zdrowotne,
Lecznictwa uzdrowiskowego,

•

Limitów cenowych na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,

•
•

Leków.
Kontynuacji leczenia,

•

Problemów związanych z potwierdzaniem uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki,

•

Dostępu do dokumentacji medycznej,
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•

Decyzji indywidualnych.

Problemy zgłaszane do Rzecznika miały bardzo różny ciężar gatunkowy, od spraw dotyczących zwrotu kilku
złotych za zastrzyk wykonany na terenie innego województwa, do interwencji w sprawie operacji serca.
Interwencje u świadczeniodawców pozwoliły na pozytywne zakończenie wielu zgłaszanych spraw.

11.2.1 Najczęściej naruszane prawa pacjenta
Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia oraz prawo do wyrażania zgody bądź odmowy na udzielanie
określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu zrozumiałej, przystępnej informacji – problem zgody
świadomej.
Często jest to prawo, którego naruszenia pacjent nie identyfikuje wprost. Jest to szczególny problem, ponieważ
mimo prób upowszechniania wiedzy na ten temat, nie jest dostatecznie wykorzystywana przez pacjentów. Prawo
to niestety często zostaje naruszone przez personel medyczny, nieświadomy niewłaściwego postępowania.
Problem został poruszony przez Rzecznika Praw Pacjenta Centrali Funduszu na konferencjach poświęconych
prawom pacjenta, między innymi organizowanym przez: Collegium Medicum w Krakowie, Radę Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich.
O ile kwestia informacji trudna jest do kontrolowania, to respektowanie prawa pacjenta do wyrażania zgody lub
odmowy, można sprawdzić choćby podczas kontroli świadczeniodawców.
Prawo wnioskowania do lekarza o zasięganie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty.
Zwykle osoby zgłaszające problem tego typu, otrzymując informację wnioskują w formie pisemnej i uzyskują
pozytywne rezultaty. Zdecydowanie pomaga w tym fakt, gdy możliwe jest skierowanie do specjalisty bez obciążeń
finansowych kierującego.
W sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń:
•

Prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury, ustalającej
kolejność dostępu do świadczeń

•

Prawo do dostatecznie wczesnego uprzedzania pacjenta o zamiarze odstąpienia od leczenia
i wskazania realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego
świadczeniodawcy.

Problem powinien się zmniejszyć, ponieważ ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych zawiera sztywny zapis dotyczący tzw. kolejek – list oczekujących.
Problemem jednak nadal pozostają sytuacje, w których pacjent oczekujący na świadczenie kilka, kilkanaście
miesięcy, w momencie zgłoszenia się do świadczeniodawcy w celu realizacji świadczenia, otrzymuje wiadomość
o braku możliwości jego wykonania.
Sądzić należy, że wprowadzenie do umów ze świadczeniodawcami zapisu dotyczącego tej kwestii powinno
zmniejszyć lub wyeliminować ten problem.
Prawo uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby
spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała, lub ciężkiego rozstroju
zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.
Niestety zdarzały się przypadki i to stosunkowo często, gdy świadczeniodawcy unikali udzielenia pomocy
obawiając się, że nie otrzymają za nie zapłaty. Dotyczyło to głównie świadczeń tzw. pozalimitowych.
Prawo do intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
wyrażania zgody lub odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osób innych niż
personel medyczny, niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń.
Problemy pozostające w zakresie etyki i zasad właściwego zachowania poruszane były podczas spotkań
poświęconych prawom pacjenta.
Umowy zawarte ze świadczeniodawcami w części „warunki ogólne umów…”, zawierały zobowiązanie
świadczeniodawców do przestrzegania praw pacjenta.
Możliwe i celowe jest zatem włączenie tego elementu do kontroli placówek, biorąc za podstawę zgłoszone skargi
od ubezpieczonych.
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11.2.2 Schemat postępowania
Zgłaszane sprawy przyjmowane były w formie pisemnej, za pośrednictwem linii telefonicznej, ustnie do protokołu,
za pośrednictwem faksu oraz poczty elektronicznej.
Ubezpieczeni zgłaszali się również do Rzecznika osobiście. Realizacja zgłaszanych spraw prowadzona była
niezwłocznie, telefonicznie, korespondencyjnie oraz poprzez wizytowanie świadczeniodawców. Większość spraw
zgłaszanych telefonicznie lub osobiście oraz zgłoszenia wymagające wyjaśnienia w trybie pilnym załatwiane były
w ciągu jednego dnia. W przypadku zgłaszania przez ubezpieczonych poważnych nieprawidłowości
w placówkach zdrowotnych, Rzecznik Praw Pacjenta wnosił o przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawców.
Sprawy wnoszone na piśmie, bez konieczności kompletowania dodatkowej dokumentacji rozpatrywane były
natychmiast. Pozostałe sprawy, wymagające postępowania wyjaśniającego, prowadzone były w czasie
niezbędnym do zakończenia tego postępowania i na ogół załatwiane w ciągu trzydziestu dni od zgłoszenia.
Każdorazowo udzielana była informacja o przysługujących prawach, zwłaszcza w zakresach:
•

ustawowo gwarantowanego dostępu do świadczeń na terenie całego kraju,

•
•

konstytucyjnie i ustawowo zapewnionych bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
prawa do informacji o swoim stanie zdrowia oraz prawo do wyrażania zgody bądź odmowy na udzielanie
określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu zrozumiałej, przystępnej informacji – problem zgody
świadomej,
prawa wnioskowania do lekarza o zasięganie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty;
w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń, prawo do korzystania z
rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń oraz
dostatecznie wcześniejszego uprzedzania pacjenta o zamiarze odstąpienia od leczenia i wskazania
realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego, u innego świadczeniodawcy,

•

•

•

•

prawa uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu
mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała, lub ciężkiego
rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki;
prawa do intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
wyrażania zgody lub odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osób innych niż
personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń;
prawa do udostępnienia dokumentacji medycznej.

Sprawy nadsyłane do Rzecznika Centrali prowadzono we współpracy z Rzecznikami Oddziałów Wojewódzkich
oraz z innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu, a także w miarę potrzeby przy udziale Zespołu Ochrony
Zdrowia Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, Wydziału Skarg, Wniosków
i Obsługi Kancelaryjnej Biura Ministra Zdrowia oraz innych instytucji współpracujących, takich jak: Rzecznik Praw
Dziecka, Rzecznik Ubezpieczonych przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Naczelny Lekarz Więziennictwa,
Okręgowi Inspektorzy Służby Więziennej, Biuro Kontroli i Inspekcji Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
Konsultanci Krajowi, Wojewódzcy Resortowi, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
oraz Stowarzyszenia działającymi na rzecz pacjenta.
W celu przeciwdziałania negatywnym przypadkom, podejmowane były także działania informacyjne, realizowane
poprzez publikacje prasowe w Biuletynie NFZ, informacje internetowe kierowane do świadczeniodawców oraz w
trakcie spotkania grup ubezpieczonych z Rzecznikiem.
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11.3 Zestawienie działań Rzeczników Praw Pacjenta NFZ
Tabela 1161 – Zestawienie działań Rzeczników Praw Pacjenta w oddziałach Funduszu i w centrali

Oddział/Centrala
NFZ
Dolnośląski

Sprawy
ogółem

Skargi

Interwencje

10 238

780

8 475

Kujawsko–Pomorski

6 724

2 940

ok. 1 350

Lubelski

1 593

283

1310

Lubuski

3 824

119

119

Łódzki

1 338

283

332

Małopolski

6 918

bd

bd

–

14 140

1 670

Opolski

3 800

570

320

Podkarpacki

1 032

729

222

912

592

320

Pomorski

3 315

876

795

Śląski

3 812

2 023

2 023

801

274

527

13 769

184

768

Wielkopolski

6 439

144

338

Zachodniopomorski

6 049

122

4 839

Centrala

5 705

bd

bd

Mazowiecki

Podlaski

Świętokrzyski
Warmińsko–Mazurski

11.4 Komentarz
Wysoka, utrzymująca się liczba skarg na ograniczony dostęp do świadczeń z zakresu specjalistki ambulatoryjnej
oraz rehabilitacji dała podstawę do wnioskowania o zwiększenie liczby świadczeń kontraktowanych przez
Fundusz. W zakresie kolejek ubezpieczonych do zaopatrzenia na podstawie wniosków w przedmioty
ortopedyczne lub środki pomocnicze analiza zgłoszeń ubezpieczonych dała podstawę Prezesowi NFZ
do uruchomienia rezerwy finansowej, mającej na celu skrócenie kolejki oczekujących (niekiedy nawet kilkuletniej).
Problem badań diagnostycznych oraz transportu sanitarnego poddany został wnikliwej analizie, mającej na celu
wyegzekwowanie od świadczeniodawców zlecania ww. świadczeń. W zakresie niezależnie pobranych przez
świadczeniodawców opłat Prezes NFZ polecił do stosowania ścisłą procedurę, dotyczącą wszczynania kontroli
doraźnych. Analizą objęto również pozostałe zakresy spraw zgłoszonych przez ubezpieczonych.
•

•

W dalszym ciągu problem stanowiła kwestia prawidłowości zastosowanych metod leczniczych,
podnoszona przez osoby z zaburzeniami psychicznymi. Osoby te stanowiły znaczną grupę wnoszącą
skargi. Sytuacje utrudniała przejawiana przez nich agresja. Nasilenie takiego zachowania jest
szczególnie zauważalne, gdy media przekazują społeczeństwu informację o zjawiskach niekorzystnych
w ochronie zdrowia. Obsługa tego typu ubezpieczonych przez pracowników pionu Rzecznika Praw
Pacjenta wymaga dodatkowego wysiłku oraz umiejętności w zakresie komunikacji. Udzielana pacjentom
pomoc w zakresie merytorycznym, czasami wykraczająca poza ramy wyznaczonych zadań, łączona jest
przez Rzeczników z łagodzeniem negatywnych emocji przejawianych przez ubezpieczonych.
Większość Rzeczników wskazuje na utrzymującą się potrzebę w zakresie pomocy ubezpieczonym.
Biura Rzeczników Praw Pacjenta są miejscami zgłaszania wszelkich możliwych skarg i pretensji,
dotyczących nieprawidłowości w procesie udzielonych świadczeń zdrowotnych, jak też zgłaszane są
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konkretne i kategoryczne żądania w zakresie działania ochrony zdrowia i systemu ubezpieczenia
zdrowotnego.
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12 Działania edukacyjne i informacyjne
12.1 Uwagi ogólne
Proces szeroko rozumianej komunikacji zewnętrznej należał do jednych z ważniejszych elementów działalności
NFZ. Prawidłowo prowadzona polityka informacyjna była gwarancją nie tylko dostępu pacjentów
i świadczeniodawców do najnowszych informacji dotyczących zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
ale również budowania wokół NFZ aury instytucji otwartej, pożytecznej i przyjaznej wszystkim osobom
i instytucjom z nim się stykającym. Realizując te założenia w 2004 roku NFZ prowadził działania edukacyjne oraz
informacyjne poprzez:
•

obsługę ubezpieczonych i świadczeniodawców,

•

obsługę telefonu informacyjnego,

•
•

obsługę punktu informacyjnego,
prowadzenie stron internetowych oddziałów i Centrali NFZ,

•

udostępnianie publikacji oddziałów oraz Centrali NFZ,

•
działania medialne (przekazywanie informacji poprzez współpracę z prasą i mediami elektronicznymi),
•
udział w akcjach promujących zdrowie.
Działania edukacyjne i informacyjne prowadzone były zgodnie z planem założonym na 2004 rok, a także jako
odpowiedź na bieżące potrzeby. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej przeprowadzono kampanię
informacyjną związaną z procedurą wydawania formularzy serii E 100 oraz poświadczeń do formularzy, jak też
z zasadami korzystania z opieki medycznej na terenie Państw Członkowskich UE.

12.2

Infolinia

Infolinia funkcjonowała w oddziałach wojewódzkich NFZ pod jednakowym numerem 94–88. Infolinia działała
w godzinach 8.00–16.00, od poniedziałku do piątku. W oddziałach oraz w Centrali Funduszu działały również
dodatkowe telefony informacyjne.
W 2004 roku, w ramach infolinii, udzielano informacji świadczeniobiorcom, świadczeniodawcom, pracodawcom,
urzędnikom państwowym oraz innym podmiotom funkcjonującym na rynku usług medycznych.
Najczęściej poruszane tematy
A.

Związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych
świadczeń zdrowotnych:

B.

•

jak otrzymać formularz serii E 100,

•

do jakich świadczeń uprawnia formularz E 111,

•
•

jak uzyskać poświadczenie,
w jaki sposób dokonać rozliczenia za świadczenia udzielone uprawnionym na podstawie przepisów
o koordynacji,

•
w jaki sposób ubiegać się o zwrot kosztów leczenia w krajach Unii Europejskiej.
Związane z ubezpieczeniem w NFZ:
•

w jaki sposób dokonać zmiany oddziału Funduszu,

•
•

w jaki sposób dokonać zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia,
w jaki sposób potwierdzić swoje prawo do ubezpieczenia,

•

jak ubezpieczyć się dobrowolnie,

•
C.

jakie dokumenty należy przedłożyć, żeby otrzymać świadczenia zdrowotne w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.
Związane z dokonaniem wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej:

•

w jaki sposób dokonać wyboru,

•
w jaki sposób dokonać zmiany lekarza poz,
•
jak mogą korzystać z opieki lekarza poz studenci.
D. Inne sprawy związane z:
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•
•

prowadzeniem list oczekujących na udzielenie świadczenia,
potwierdzaniem skierowań na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

•

wskazaniem adresu świadczeniodawcy,

•

leczeniem uzdrowiskowym,

•
•

dostępnością do określonych specjalistów,
udostępnianiem dokumentacji medycznej,

•
zasadami kierowania na badania diagnostyczne.
Ubezpieczeni poruszali kwestie braku dostępności do świadczeń zdrowotnych, wskazując na nieprawidłowości
w postępowaniu personelu medycznego oraz utrudnianie pacjentom korzystania z opieki zdrowotnej w ramach
ubezpieczenia. Informacje udzielane przez pracowników infolinii powodowały zwiększenie świadomości i wiedzy
rozmówców w zakresie uczestnictwa w systemie ubezpieczeń zdrowotnych oraz wiedzy o obowiązujących
regulacjach prawnych.
W wielu przypadkach anonimowość rozmówców oraz obawa przed wskazaniem świadczeniodawcy
uniemożliwiała podjęcie postępowania wyjaśniającego i mogła jedynie stanowić dla właściwych komórek
merytorycznych sygnał o zaistniałych nieprawidłowościach.

12.3

Publikacje

12.3.1 Broszury
12.3.1.1 Centrala NFZ
Wydawanie miesięcznika „Biuletyn NFZ”.
Wydanie folderu informacyjnego „Zimowy urlop w krajach UE”, dotyczącego zasad korzystania z opieki
medycznej w krajach UE najczęściej odwiedzanych przez Polaków w czasie zimowego wypoczynku – akcja
informacyjna prowadzona wspólnie z Polską Izbą Turystyki i Polską Izbą Ubezpieczeń.

12.3.1.2 Dolnośląski OW NFZ
Opracowano i powielano materiały informacyjne z Centrali NFZ – łącznie przygotowano ponad 1 000 sztuk.
Dodatkowo przygotowano materiały o działaniu służby zdrowia na Dolnym Śląsku, a także wykaz placówek
mających kontrakty z DOW NFZ – łącznie 1200 sztuk.

12.3.1.3 Kujawsko–Pomorski OW NFZ
Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wydał bezpłatny wykaz świadczeniodawców, którzy mieli
podpisaną umowę na realizację usług zdrowotnych na rok 2004, pt. „Informator Kujawsko–Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy”, w nakładzie ok. 20 tys. egzemplarzy.
Informator został rozdystrybuowany poprzez Izby Lekarskie do świadczeniodawców (ok. 6 tys.) oraz poprzez
Biura Obsługi Pacjentów w szpitalach i punkty informacyjne NFZ w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku.
Informator w wersji elektronicznej znajduje się również na stronie internetowej oddziału www.nfz–bydgoszcz.pl.
W 2004 roku świadczeniodawcom udostępniono broszurę pt. „Jak się leczyć w Unii Europejskiej” – zawierającą
informację dla personelu medycznego o zasadach udzielania i korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
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12.3.1.4 Lubelski OW NFZ
W roku 2003 i 2004 oddział wydał „Informator Lubelskiego OW NFZ”.
W 2004 roku wydano broszurę „Pacjent w Unii Europejskiej” – informator o opiece zdrowotnej w krajach UE i
EOG dla ubezpieczonych i uprawnionych do świadczeń w ramach koordynacji.
Świadczeniodawcom udostępniono broszurę „Jak się leczyć w Unii Europejskiej” – zawierającą informacje
dla personelu medycznego o zasadach udzielania i korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.

12.3.1.5 Lubuski OW NFZ
Na łamach Gazety Lubuskiej oraz Gazety Zachodniej ukazało się w 2004 r. dziewięć informatorów, które miały
charakter osobnej wkładki do tych gazet. Zawierały one wykaz wszystkich świadczeniodawców w woj. lubuskim
wraz
z adresami i telefonami, zmiany, które wprowadziła ustawa zdrowotna z 27 sierpnia 2004 r. w korzystaniu z usług
służby zdrowia, informacje o leczeniu w Unii Europejskiej – zmiany po 1 czerwca 2004 r., o świadczeniach
lekarza rodzinnego i jego kompetencjach, o programach profilaktycznych. Wydane zostały również dwa poradniki
medyczne (zawierały wszystkie niezbędne informacje dla ubezpieczonych).

12.3.1.6 Małopolski OW NFZ
Wydano dwie broszury dla ubezpieczonych:
„W Labiryncie. Przewodnik po prawach pacjenta” (luty 2004) – zbiór porad jak poruszać się po systemie
ochrony zdrowia. Informacje o tym, co przysługuje pacjentom w ramach ubezpieczenia, najważniejsze informacje
dotyczące m.in. podstawowej opieki zdrowotnej, opieki lekarzy specjalistów, leczenia szpitalnego, opieki
całodobowej, świadczeniach stomatologicznych, leczeniu uzdrowiskowym, jak również pomocy w nagłych
zachorowaniach, recept czy dokumentacji medycznej. Nakład wyniósł 50 tys. egzemplarzy. Broszura
dystrybuowana była w budynkach MOW NFZ oraz podczas konferencji i wykładów edukacyjnych organizowanych
dla pacjentów a także za pośrednictwem świadczeniodawców.
Broszura dotycząca nowotworów narządów rodnych „Być kobietą” (sierpień 2004) zawierała najważniejsze
informacje o dolegliwościach związanych z rakiem narządów rodnych, diagnostyką i leczeniem oraz różnymi
aspektami opieki nad chorymi i ich rodzinami. Broszura dystrybuowana była za pośrednictwem „Dziennika
Polskiego”, w siedzibach MOW oraz podczas wykładów edukacyjnych dla mieszkańców Małopolski w ramach
programu: „Nadzieja nie umiera nigdy”.

12.3.1.7 Opolski OW NFZ
W 2004 r. w ramach akcji „Prostata męska sprawa” ukazała się publikacja, dzięki której świadczeniobiorcy
uzyskali informacje o powyższym problemie wraz z informacją o miejscach, w których można uzyskać pomoc i
poradę przy tego typu schorzeniach.

12.3.1.8 Podkarpacki OW NFZ
Od początku funkcjonowania Funduszu wydawana jest licząca ok. 300 stron publikacja „Informator Medyczny
województwa podkarpackiego”. Oprócz informacji ogólnych, dotyczących zasad korzystania ze świadczeń
zdrowotnych, publikacja zawiera szczegółowy wykaz jednostek z zakresu specjalistycznych świadczeń
zdrowotnych, stomatologii, podstawowej opieki zdrowotnej, farmacji, przedmiotów ortopedycznych środków
pomocniczych, artykułów medycznych, aparatury i sprzętu medycznego i lecznictwa uzdrowiskowego.

12.3.1.9 Podlaski OW NFZ
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ od początku istnienia wydawał wykazy świadczeniodawców, którzy podpisali
umowy z Funduszem oraz ulotki tematyczne, w zależności od zapotrzebowania. Były one przekazywane zarówno
osobom zgłaszającym się do siedziby Funduszu i Delegatur, jak również uczestnikom festynów prozdrowotnych,
rozmaitych spotkań z ubezpieczonymi czy akcji promocyjnych.
Oddział przekazywał informacje publikowane w formie dodatku do Gazety Wyborczej „Na Zdrowie”.
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12.3.1.10 Świętokrzyski OW NFZ
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ od początku funkcjonowania wydał kilka publikacji w formie broszur.
Zawierały one wykazy świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
informowały pacjentów o możliwości skorzystania z porad lekarzy konkretnej specjalności. Dzięki licznym akcjom
informacyjnym, osoby zgłaszające się do Oddziału miały możliwość poszerzenia wiedzy, która ułatwiała
załatwianie spraw ubezpieczonych związanych z wyjazdem do innego państwa UE lub EOG, pozwalała na
poruszanie się po systemie opieki zdrowotnej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego we
wszystkich krajach UE i EOG, ułatwiła dostępność do świadczeniodawców realizujących umowy
ze Świętokrzyskim OW NFZ oraz poruszanie się po polskim systemie ubezpieczenia zdrowotnego.
W roku 2004 Świętokrzyski OW NFZ wydał następujące publikacje:
”Medyczna mapa Kielc” – mapa, wraz z wykazem świadczeniodawców, została przygotowana przez
Wydawnictwo Media–Med oraz pracowników Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Oprócz
standardowego planu miasta i spisu ulic zawierała ona dane teleadresowe działających na terenie regionu
szpitali, przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz gabinetów specjalistycznych, które posiadały kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykazy te w znacznym stopniu pomogły pacjentom w dotarciu do placówki,
w której chcieli uzyskać specjalistyczną poradę lekarską.
„ABC pacjenta”– kieszonkowy przewodnik, w którym znalazły się najważniejsze dla pacjenta informacje
związane z wejściem „Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”
Zawarte zostały w nim m.in.: informacje o tym, kto jest ubezpieczonym i może korzystać z opieki zdrowotnej
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, jakie dokumenty potwierdzają fakt iż jesteśmy ubezpieczeni, jakie zabiegi
medyczne nie są opłacane przez NFZ. W broszurze zamieszczone zostały także wzory najczęściej wypełnianych
przez petentów w Funduszu formularzy i druków. Informator zawierał dane teleadresowe osób i instytucji, od
których można uzyskać informacje lub złożyć skargę związaną z działaniem systemu ubezpieczeń zdrowotnych.
Informator ten był dostępny w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz został rozesłany do
świadczeniodawców z całego regionu.
„Przewodnik po regionalnej służbie zdrowia” – poradnik został wydany wspólnie z redakcją regionalnej
gazety. W poradniku zamieszczono informacje na temat możliwości bezpłatnego leczenia wraz z listą poradni
przyjmujących pacjentów na podstawie kontraktów z NFZ.
„Poradnik pacjenta”– Poradnik ten zawierał wykaz wszystkich placówek medycznych, które podpisały kontrakty
na świadczenia medyczne w 2004 roku. Poradnik ten został opublikowany w formie książeczki jako dodatek
do codziennej gazety regionalnej.

12.3.1.11

Warmińsko–Mazurski OW NFZ

Warmińsko–Mazurski OW NFZ w 2004 r. realizował zarówno zadania z zakresu wydawnictw własnych, jak też
wspierał projekty Centrali NFZ poprzez tworzenie materiałów i składanie propozycji co do ich kształtu.
Informator Medyczny 2004 – pełny wykaz placówek związanych umową z WM OW NFZ w 2004 r. wraz
z niezbędnymi informacjami na temat zasad korzystania ze świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego. Informator w postaci insertu do Gazety Olsztyńskiej trafił do ok. 20 tys. osób. Ok. 3 tys.
egzemplarzy zostało rozprowadzonych w Oddziale i Delegaturach.

12.3.1.12

Wielkopolski OW NFZ

•

opracowanie, druk, kolportaż 32 ulotek dla osób ubezpieczonych w NFZ i wyjeżdżających do krajów
Unii Europejskiej,

•

opracowanie, druk i kolportaż ulotek tematycznych:
Czym jest NFZ?
Podstawowa opieka zdrowotna
Leczenie uzdrowiskowe
Leczenie u lekarza specjalisty
Programy profilaktyczne realizowane przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ,
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•

opracowanie, druk i kolportaż ulotki informacyjnej o Systemie Numerowania Recept Lekarskich
(dostępnej na szkoleniach dla świadczeniodawców, w Oddziale, w Delegaturach,
i ogólnodostępnych miejscach, np. w miejscu rozliczania się świadczeniodawców z Funduszem),

•

dystrybucja ulotek „Urlop zimowy z UE”, przygotowanych przez Centralę NFZ.

12.3.1.13
•

•
•

Zachodniopomorski OW NFZ
opracowanie, druk, kolportaż biuletynu informacyjnego poświęconego Systemowi Numerowania
Recept Lekarskich (dostępnego na szkoleniach dla świadczeniodawców, w oddziale,
w delegaturach, w ogólnodostępnych miejscach – np. w miejscu rozliczania się
świadczeniodawców), a przeznaczonych głównie dla świadczeniodawców oraz dla dziennikarzy,
dystrybucja wydanej centralnie broszury „Jak się leczyć w Unii Europejskiej” wśród ubezpieczonych
i świadczeniodawców,
druk i dystrybucja wśród świadczeniodawców przygotowanej centralnie broszury na temat zasad
rozliczania z NFZ leczenia pacjentów z Unii Europejskiej.

12.3.2 Ulotki
12.3.2.1 Kujawsko–Pomorski OW NFZ
•

w 2003 i 2004 roku – z okazji 12 „Białych niedziel”, zorganizowanych dla mieszkańców małych
miasteczek i wsi województwa kujawsko–pomorskiego, wydano tematyczne ulotki informacyjne
w nakładzie kilku tysięcy łącznie,

•

w 2003 i w 2004 roku z okazji np. Światowego Dnia Bez Tytoniu, Światowego Dnia Chorego,
Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego i innych świąt
prozdrowotnych, w obchody których włączał się Oddział NFZ, wydawano okolicznościowe ulotki,

•

w 2004 roku Oddział wydał ulotki informacyjne nt. możliwości leczenia się w krajach Unii
Europejskiej.

12.3.2.2 Lubelski OW NFZ
W roku 2004 propagowano działania Funduszu wydając:
•
•

ulotkę o zasadach leczenia i ubezpieczenia w ramach Unii Europejskiej oraz formularzach serii E,
ulotkę dotyczącą realizowanych przez Oddział badań profilaktycznych,

•

ulotkę zachęcającą do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych, realizowanych
w ramach programów profilaktycznych.

Ponadto, ubezpieczonym zgłaszającym się do Lubelskiego OW NFZ:
•
•

wyjeżdżającym do krajów UE i EOG, wydawano ulotki informujące o zasadach udzielania świadczeń
zdrowotnych w kraju zadeklarowanym przez osobę wyjeżdżającą,
zainteresowanym skorzystaniem ze świadczeń w ramach programów profilaktycznych i promocji
zdrowia wydawano ulotki zawierające informacje dot. świadczeniodawców realizujących programy
oraz kryteriów uczestnictwa w poszczególnych programach.

12.3.2.3 Lubuski OW NFZ
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ upowszechnił ulotki o zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych w krajach
UE i EOG, procedury wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Wspólnie z „Gazetą Lubuską” Oddział wydawał informatory, co umożliwiło dotarcie z informacją do szerokiej
grupy odbiorców.

12.3.2.4 Małopolski OW NFZ
Wydano materiały edukacyjne zawierające informacje o wielu aspektach walki z nowotworami.
Ulotka „Twoje piękno – Twoje życie”– rak piersi” (marzec 2004) – był to materiał dotyczący sposobów
ograniczania czynników ryzyka, diagnozy i metod leczenia raka piersi oraz różnych form pomocy osobom
i rodzinom dotkniętym nowotworem. Broszura dystrybuowana była za pośrednictwem „Dziennika Polskiego”,
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w siedzibach MOW oraz podczas wykładów edukacyjnych dla mieszkańców Małopolski w ramach programu:
„Nadzieja nie umiera nigdy”.
Ulotka „Zżera z żarem” rak płuc” (kwiecień 2004) – zawierała informacje o czynnikach ryzyka, niepokojących
objawach, metodach diagnostycznych, sposobach leczenia nowotworów płuc. Broszura dystrybuowana była za
pośrednictwem „Dziennika Polskiego”, w siedzibach MOW oraz podczas wykładów edukacyjnych dla
mieszkańców Małopolski w ramach programu: „Nadzieja nie umiera nigdy”.
Ulotka „Badanie mniej okrutne niż rak” – rak jelita grubego” (maj 2004) – zawierała informacje o objawach,
dolegliwościach wywoływanych przez rozwijający się nowotwór, badaniach diagnostycznych, metodach leczenia
i pomocy chorym z nowotworem jelita grubego. Broszura dystrybuowana była za pośrednictwem „Dziennika
Polskiego”, w siedzibach MOW oraz podczas wykładów edukacyjnych dla mieszkańców Małopolski w ramach
programu: „Nadzieja nie umiera nigdy”.
Ulotka „Dotyk słońca” – rak skóry” (czerwiec 2004) – zawierała informacje o czynnikach ryzyka, sposobach
diagnozowania i możliwościach leczenia raka skóry o formach pomocy psychologicznej osobom walczącym
z nowotworami oraz o formach wsparcia dla chorych i ich rodzin jakie oferują towarzystwa wsparcia. Broszura
była dystrybuowana za pośrednictwem „Dziennika Polskiego”, w siedzibach MOW oraz podczas wykładów
edukacyjnych dla mieszkańców Małopolski w ramach programu: „Nadzieja nie umiera nigdy”.
Ulotka „Trawi od środka” – rak żołądka” (lipiec 2004) – mówiła o tym, co trzeba wiedzieć o raku żołądka, by
z nim skutecznie walczyć: jak rozpoznawać symptomy zmian nowotworowych, jak unikać czynników, które mogą
sprzyjać pojawieniu się raka niepokojących objawach mogących oznaczać nowotwór, „pożywkach” dla raka czyli
złych nawykach żywieniowych, diagnostyce nowotworu, metodach leczenia i sposobach zmniejszania ryzyka
zachorowań na raka żołądka. Broszura dystrybuowana była za pośrednictwem „Dziennika Polskiego”,
w siedzibach MOW oraz podczas wykładów edukacyjnych dla mieszkańców Małopolski w ramach programu:
„Nadzieja nie umiera nigdy”.
Ulotka „Trawiąca cisza” – rak trzustki” (październik 2004) – zawierała materiał edukacyjny na temat
diagnozowania i leczenia raka trzustki, informacje o tym jak rozpoznawać symptomy zmian nowotworowych, jak
radzić sobie z bólem oraz jakie wsparcie psychologiczne mogą otrzymać chorzy. Broszura była dystrybuowana za
pośrednictwem „Dziennika Polskiego”, w siedzibach MOW oraz podczas wykładów edukacyjnych dla
mieszkańców Małopolski w ramach programu: „Nadzieja nie umiera nigdy”.
„Ty się wstydzisz–rak nie”– onkologia urologiczna (listopad 2004) – zawierała najważniejsze informacje: jak
diagnozujemy i leczymy nowotwory: prostaty, nerki, pęcherza moczowego; kiedy konieczna jest wizyta u urologa;
jak zmniejszać ryzyko zachorowania i walczyć z nowotworami. Broszura była dystrybuowana za pośrednictwem
„Dziennika Polskiego”, w siedzibach MOW oraz podczas wykładów edukacyjnych dla mieszkańców Małopolski
w ramach programu: „Nadzieja nie umiera nigdy”.

12.3.2.5 Opolski OW NFZ
Opublikowano ulotki o zasadach leczenia i ubezpieczenia w ramach UE oraz formularza serii E. Ulotki te były
przekazywane osobom ubezpieczonym wyjeżdżającym do krajów UE i EOG, które zgłosiły się do Opolskiego
Oddziału.

12.3.2.6 Podlaski OW NFZ
Wydano:
•

ulotkę o zasadach leczenia w krajach Unii Europejskiej oraz formularzach serii E,

•

Kartę Praw Pacjenta.

12.3.2.7 Świętokrzyski OW NFZ
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w roku 2004 przygotował i upowszechnił ulotkę o zasadach leczenia
i ubezpieczenia w ramach Unii Europejskiej oraz formularzach serii E. Ubezpieczonym zgłaszającym się
do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, wyjeżdżającym do krajów UE i EOG, wydawano ulotki
informujące o zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych w kraju zadeklarowanym przez osobę wyjeżdżającą.
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Rozpowszechniano także ulotki dotyczące realizowanych przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ badań
profilaktycznych. Zainteresowanym skorzystaniem ze świadczeń w ramach programów profilaktycznych i promocji
zdrowia wydawano ulotki zawierające informacje dot. świadczeniodawców realizujących programy oraz kryteriów
uczestnictwa w poszczególnych programach.

12.3.2.8 Warmińsko–Mazurski OW NFZ
Wydano ulotkę na temat korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego na terenie UE.

12.3.2.9 Zachodniopomorski OW NFZ
W roku 2004 Zachodniopomorski OW NFZ przygotował i rozpowszechnił, w nakładzie 15 tys. egzemplarzy,
a także udostępnił innym Oddziałom NFZ ulotkę pt. „Polski turysta w krajach UE”. Przedstawiono w niej zasady
korzystania z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.

12.4

Internet

12.4.1 Uwagi ogólne
W 2004 roku centrala i oddziały wojewódzkie NFZ prowadziły niezależne serwisy internetowe. Stanowiły one
istotne źródło informacji dla społeczeństwa, były też wyrazem transparentności działań NFZ. Stąd wynikał duży
nacisk, jaki kładziony był na prawidłowe funkcjonowanie tego kanału informacyjnego.
Serwisy internetowe redagowane były na podstawie materiałów dostarczanych przez komórki organizacyjne
i skierowane do świadczeniobiorców, placówek realizujących świadczenia medyczne, zarządzających ochroną
zdrowia i zainteresowanych tą problematyką oraz firm włączających się w realizację zamówień publicznych
przeprowadzanych w NFZ.
Na stronach oddziałów wyodrębniono działy zawierające informacje związane z przeprowadzanymi konkursami
na realizację poszczególnych rodzajów i zakresów świadczeń zdrowotnych. Zawierały on informacje niezbędne
świadczeniodawcom dla wzięcia udziału w tych konkursach.
Strony zawierały również szereg informacji dla osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, wyjaśniających
zasady udzielania świadczeń oraz informacje o miejscach ich wykonywania w formie informatorów, komentarzy,
porad i instrukcji. Umożliwiono pobranie tych informacji przez zainteresowanych.
Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej, na stronach Centrali NFZ funkcjonował serwis „Biuletynu
Informacji Publicznej”.
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Fundusz prowadził akcje informacyjne, których celem
było upowszechnianie wiedzy, wśród osób ubezpieczonych w NFZ i Świadczeniodawców, o zasadach
korzystania z pomocy medycznej w krajach UE, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Działania te dotyczyły m.in.: przygotowania i publikacji inseratów o zasadach organizacji wydawania formularzy
serii E, opracowania wkładek informacyjnych w dziennikach centralnych i lokalnych, tygodnikach, miesięcznikach
popularnych, m.in. z wnioskiem o wydanie formularza serii E, konferencji szkoleniowych dla dziennikarzy,
zajmujących się problematyką ochrony zdrowia, dyżury redakcyjne z udziałem przedstawicieli oddziałów
wojewódzkich NFZ.
W kwietniu 2004 roku uruchomiony został centralny serwis informacyjny „Nasze zdrowie w UE”, poświęcony
opiece zdrowotnej na terytorium państw Wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji polskiego
ubezpieczonego.
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12.4.1.1.1 Zewnętrzne źródła danych statystycznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Biuletyn statystyczny nr 12/2006,GUS
Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce–Zielona Księga, MZ, 21.12.2004 r.
Rejestr ZOZ i JRM CSIOZ
Biuletyn Statystyczny CSIOZ
Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2004 r., GUS, 2005 r.
Rocznik statystyczny 2004, GUS
Rocznik statystyczny 2005, GUS
Budżety gospodarstw domowych w 2003 r., GUS
Budżety gospodarstw domowych w 2004 r., GUS
Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w grudniu 2003 roku, GUS
Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w grudniu 2004 roku, GUS
Ludność według płci, wieku, województw, podregionów, powiatów, miast i gmin.
Stan w dniu 31 XII 2003 r. Opracowanie na podstawie wyników ostatecznych NSP 2002., GUS

12.4.1.1.2 Bibliografia
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.

Dekret Nr 8 Praw Królestwa Polskiego Nr 5 z 15 maja 1918 r.
Dziennik Praw Państwa Polskiego Nr 9 z 29 stycznia 1919r., poz.122
DzU RP Nr 44, poz.272
Przewodnik po pierwszej wystawie Kas Chorych w Polsce w Warszawie od 12 – 20 lipca 1925 r.,
Warszawa 1925, Nakładem Komitetu Wydawniczego Pierwszej Wystawy Kas Chorych w Polsce, s. 18
DzU R.P. Nr 94, poz.724
Tamże, & 33
DzU RP Nr 51, poz.396
Por.: Sprawozdanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia
Zdrowotnego po rocznym okresie obowiązywania ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
przesłane do Marszałka Sejmu RP Macieja Płużyńskiego, Druk nr 2413, Warszawa 17 listopada 200) r.
DzU97. Nr 28, poz. 153 z późn. zm. Ustawa została wprowadzona w trakcie III kadencji Sejmu.
Premierem był wówczas Jerzy Buzek. Ustawa była nowelizowana 41 razy. Ostatnia nowelizacja
01.01.2004 r.
Tamże, art. 1a
DzU03.45.391
por.: Stan przygotowań do wdrożenia ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia – Informacja na posiedzenie Rady Ministrów w dniu 1 kwietnia 2003 r. przygotowana przez
Ministerstwo Zdrowia
por.: Informacja o wynikach kontroli utworzenia i funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia, NIK
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564

Raport NFZ za 2004 r.

Spis tabel
Tabela 1 – Ludność według województw w grudniu 2003 r. (12)........................................................................ 39
Tabela 2 – Ludność w wieku poprodukcyjnym – lata 2002 i 2003 (12)................................................................ 40
Tabela 3 – Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w tys. osób............................................... 40
Tabela 4 – PKB (1) ............................................................................................................................................... 43
Tabela 5 – Wzrost PKB (1) ................................................................................................................................... 43
Tabela 6 – PKB na osobę (1) ................................................................................................................................ 43
Tabela 7 – Wysokość inflacji średniorocznej ........................................................................................................ 43
Tabela 8 – Wysokość inflacji XII/XII .................................................................................................................... 43
Tabela 9 – Przeciętne wynagrodzenie nominalne brutto w gospodarce narodowej ............................................. 43
Tabela 10 – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.................................................. 43
Tabela 11 – Wydatki z budżetu państwa przeznaczone na ochronę zdrowia (2)................................................... 44
Tabela 12 – Miesięczne wydatki z budżetu gospodarstw domowych przeznaczonych na ochronę zdrowia ......... 44
Tabela 13 – Publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w roku 2003 (2) ................................................ 45
Tabela 14 – Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne ogółem (2) .............................................................. 45
Tabela 15 – Wydatki na ochronę zdrowia ogółem w krajach UE w 2003 r. (5) ................................................... 45
Tabela 16 – Szpitale ogółem z podziałem na województwa (4) ............................................................................ 47
Tabela 17 – Szpitale publiczne i niepubliczne ogółem (4) .................................................................................... 47
Tabela 18 – Szpitale w poszczególnych województwach (5)................................................................................. 48
Tabela 19, wykres 3 – Liczba łóżek szpitalnych w poszczególnych województwach w latach 2003 i 2004 (4) .... 49
Tabela 20, wykres 5 – Liczba łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców w poszczególnych
województwach w latach 2003 i 2004 (4) ............................................................................................................. 51
Tabela 21 – Łóżka szpitalne ogółem (5)................................................................................................................ 52
Tabela 22 – Łóżka szpitalne w poszczególnych województwach (5)..................................................................... 52
Tabela 23 – Liczba placówek POZ (3).................................................................................................................. 52
Tabela 24 – Liczba placówek POZ na 10 000 mieszkańców [3]........................................................................... 53
Tabela 25 – Liczba lekarzy w Polsce (4)............................................................................................................... 54
Tabela 26 – Liczba lekarzy na 10 000 mieszkańców (4) ....................................................................................... 55
Tabela 27 – Liczba pielęgniarek w Polsce (4) ...................................................................................................... 55
Tabela 28 – Liczba pielęgniarek na 10 000 mieszkańców (4)............................................................................... 56
Tabela 29 – Świadczeniodawcy mający podpisane umowy z NFZ w poszczególnych oddziałach wojewódzkich
Funduszu ............................................................................................................................................................... 56
Tabela 30 – Świadczeniodawcy publiczni mający podpisane umowy z NFZ w oddziałach wojewódzkich
Funduszu ............................................................................................................................................................... 57
Tabela 31 – Świadczeniodawcy niepubliczni mający podpisane umowy z NFZ w oddziałach wojewódzkich
Funduszu ............................................................................................................................................................... 57
Tabela 32 – Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych – dane przekazane z systemów informatycznych Kas
Chorych wg stanu na dzień 31 marca 2003 r., przed weryfikacją danych pod względem powtórzeń numerów
pesel. ..................................................................................................................................................................... 58
Tabela 33 – Liczba ubezpieczonych w poszczególnych OW NFZ, stan na 31 grudnia 2003 r............................. 59
Tabela 34 – Ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia stan na 28 grudnia 2004 r.................................... 59
Tabela 35 – Ubezpieczenia dobrowolne – Kategorie osób ubezpieczonych dobrowolnie stan na 28 grudnia
2004 r.................................................................................................................................................................... 60
Tabela 36 – Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r. (w tys. zł)............................................ 63
Tabela 37 – Zmiany planu finansowego NFZ na 2004 rok w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych (w tys. zł)
.............................................................................................................................................................................. 64
Tabela 38 – Zmiany planu finansowego oddziałów wojewódzkich NFZ na rok 2004 (w tys. zł) .......................... 65
Tabela 39 – Zmiany planu finansowego Dolnośląskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł).................................. 66
565

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 40 – Zmiany planu finansowego Kujawsko–Pomorskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł) .................... 66
Tabela 41 – Zmiany planu finansowego Lubelskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł) ....................................... 67
Tabela 42 – Zmiany planu finansowego Lubuskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł) ........................................ 67
Tabela 43 – Zmiany planu finansowego Łódzkiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł) .......................................... 68
Tabela 44 – Zmiany planu finansowego Małopolskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)................................... 68
Tabela 45 – Zmiany planu finansowego Mazowieckiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł).................................. 69
Tabela 46 – Zmiany planu finansowego Opolskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł) ........................................ 69
Tabela 47 – Zmiany planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł) ................................ 70
Tabela 48 – Zmiany planu finansowego Podlaskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)....................................... 70
Tabela 49 – Zmiany planu finansowego Pomorskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł)...................................... 71
Tabela 50 – Zmiany planu finansowego Śląskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł) ........................................... 71
Tabela 51 – Zmiany planu finansowego Świętokrzyskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł) ............................... 72
Tabela 52 – Zmiany planu finansowego Warmińsko–Mazurskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł) .................. 72
Tabela 53 – Zmiany planu finansowego Wielkopolskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł) ................................ 73
Tabela 54 – Zmiany planu finansowego Zachodniopomorskiego OW NFZ na rok 2004 (w tys. zł) ..................... 73
Tabela 55 – Planowana i zrealizowana wysokość poszczególnych elementów przychodów, ujętych w
sprawozdaniu z realizacji planu finansowego NFZ, w okresie 2003 i 2004 roku (w tys. zł)................................. 75
Tabela 56 – Struktura zrealizowanych przychodów w latach 2003 i 2004 (w %)................................................. 76
Tabela 57 – Przychody z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2003 i 2004 (w tys. zł)................. 76
Tabela 58 – Struktura przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2003 i 2004 (w %).... 76
Tabela 59 – Planowana i zrealizowana wysokość poszczególnych pozycji kosztów, ujętych w sprawozdaniu z
realizacji planu finansowego NFZ, w okresie 2003 i 2004 r. (w tys. zł) ............................................................... 79
Tabela 60 – Struktura zrealizowanych kosztów w latach 2003 i 2004 (w %) ....................................................... 80
Tabela 61 – Koszty świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków Funduszu w latach 2003 i 2004 (w tys. zł)
.............................................................................................................................................................................. 81
Tabela 62 – Koszty administracyjne (w tys. zł) ..................................................................................................... 85
Tabela 63 – Skutki finansowe funkcjonowania NFZ (dane w mln zł) ................................................................... 88
Tabela 64 – Liczba zawartych umów (NFZ ogółem) ............................................................................................ 93
Tabela 65 – Liczba rozwiązanych umów wg rodzajów (NFZ ogółem).................................................................. 94
Tabela 66 – Realizacja umów na świadczenia zdrowotne na 31.12.2004 r. (NFZ ogółem) ................................ 95
Tabela 67 – Wartość świadczeń wg przynależności i miejsca realizacji .............................................................. 96
Tabela 68 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Dolnośląskiego
OW NFZ................................................................................................................................................................ 98
Tabela 69 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Kujawsko–
Pomorskiego OW NFZ .......................................................................................................................................... 99
Tabela 70 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Lubelskiego OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 100
Tabela 71 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Lubuskiego OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 101
Tabela 72 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Łódzkiego OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 102
Tabela 73 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Małopolskiego
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 103
Tabela 74 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Mazowieckiego
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 104
Tabela 75 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Opolskiego OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 105
Tabela 76 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Podkarpackiego
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 106
566

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 77 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Podlaskiego OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 107
Tabela 78 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Pomorskiego
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 108
Tabela 79 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Śląskiego OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 109
Tabela 80 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Świętokrzyskiego
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 110
Tabela 81 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Warmińsko–
Mazurskiego OW NFZ ........................................................................................................................................ 111
Tabela 82 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla Wielkopolskiego
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 112
Tabela 83 – Dane o wartości świadczeń wg miejsca ich realizacji i przynależności pacjenta dla
Zachodniopomorskiego OW NFZ ....................................................................................................................... 113
Tabela 84 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ (NFZ ogółem) ................................................................. 116
Tabela 85 – Realizacja umów w rodzaju POZ na dzień 31.12.2004 r. .............................................................. 117
Tabela 86, wykres 17 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju POZ przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 118
Tabela 87 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Dolnośląskim OW NFZ ............................................... 119
Tabela 88 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Dolnośląskim OW NFZ ......................................... 119
Tabela 89 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r... 119
Tabela 90 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ................................. 120
Tabela 91 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ............................ 120
Tabela 92 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 120
Tabela 93 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Lubelskim OW NFZ .................................................... 121
Tabela 94 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Lubelskim OW NFZ ............................................... 121
Tabela 95 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ....... 121
Tabela 96 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Lubuskim OW NFZ ..................................................... 122
Tabela 97 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Lubuskim OW NFZ................................................ 122
Tabela 98 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Lubuskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ....... 122
Tabela 99 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Łódzkim OW NFZ ....................................................... 123
Tabela 100 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Łódzkim OW NFZ................................................ 123
Tabela 101 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ........ 123
Tabela 102 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Małopolskim OW NFZ .............................................. 124
Tabela 103 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Małopolskim OW NFZ......................................... 124
Tabela 104 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. . 124
Tabela 105 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Mazowieckim OW NFZ ............................................. 126
Tabela 106 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Mazowieckim OW NFZ ....................................... 126
Tabela 107 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Mazowieckim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. 126
Tabela 108 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Opolskim OW NFZ.................................................... 127
Tabela 109 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Opolskim OW NFZ .............................................. 127
Tabela 110 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Opolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ...... 127
Tabela 111 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Podkarpackim OW NFZ............................................ 129
Tabela 112 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Podkarpackim OW NFZ ...................................... 129
Tabela 113 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.129
Tabela 114 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Podlaskim OW NFZ .................................................. 130
Tabela 115 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Podlaskim OW NFZ............................................. 130
Tabela 116 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r..... 130
567

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 117 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Pomorskim OW NFZ................................................. 131
Tabela 118 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Pomorskim OW NFZ ........................................... 131
Tabela 119 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r..... 131
Tabela 120 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Śląskim OW NFZ ...................................................... 132
Tabela 121 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Śląskim OW NFZ ................................................. 132
Tabela 122 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ......... 132
Tabela 123 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Świętokrzyskim OW NFZ .......................................... 133
Tabela 124 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Świętokrzyskim OW NFZ..................................... 133
Tabela 125 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.
............................................................................................................................................................................ 133
Tabela 126 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ............................. 135
Tabela 127 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ........................ 135
Tabela 128 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 135
Tabela 129 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Wielkopolskim OW NFZ ........................................... 136
Tabela 130 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Wielkopolskim OW NFZ...................................... 136
Tabela 131 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.
............................................................................................................................................................................ 136
Tabela 132 – Liczba zawartych umów w rodzaju POZ w Zachodniopomorskim OW NFZ ................................ 137
Tabela 133 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju POZ w Zachodniopomorskim OW NFZ........................... 137
Tabela 134 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju POZ w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 137
Tabela 135 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS (NFZ ogółem) ............................................................... 141
Tabela 136 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS........................ 142
Tabela 137 – Realizacja umów w rodzaju AOS na dzień 31.12.2004 r............................................................... 142
Tabela 138 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju AOS na dzień 31.12.2004 r. ................................ 143
Tabela 139 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju AOS na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 143
Tabela 140, wykres 21 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju AOS przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 145
Tabela 141, wykres 22 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 146
Tabela 142 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Dolnośląskim OW NFZ ...................... 148
Tabela 143 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Dolnośląskim OW NFZ .......................................................... 148
Tabela 144 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Dolnośląskim OW NFZ ............................................. 148
Tabela 145 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Dolnośląskim OW NFZ........................................ 148
Tabela 146 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Dolnośląskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 148
Tabela 147 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................ 148
Tabela 148 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ......... 149
Tabela 149 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ............................................ 149
Tabela 150 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ........................................................ 149
Tabela 151 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ.......................... 149
Tabela 152 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ........................................................................................................................................... 149
Tabela 153 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.................................................................................. 149
Tabela 154 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Lubelskim OW NFZ ........................... 150
568

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 155 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Lubelskim OW NFZ................................................................ 150
Tabela 156 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Lubelskim OW NFZ................................................... 150
Tabela 157 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Lubelskim OW NFZ ............................................. 150
Tabela 158 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Lubelskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 150
Tabela 159 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .................................................................................................... 150
Tabela 160 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Lubuskim OW NFZ............................ 154
Tabela 161 – Liczba odwołań w rodzaju AOSw Lubuskim OW NFZ.................................................................. 154
Tabela 162 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Lubuskim OW NFZ.................................................... 154
Tabela 163 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Lubuskim OW NFZ .............................................. 154
Tabela 164 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Lubuskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 154
Tabela 165 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Lubuskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ..................................................................................................... 154
Tabela 166 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Łódzkim OW NFZ............................... 155
Tabela 167 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Łódzkim OW NFZ................................................................... 155
Tabela 168 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Łódzkim OW NFZ...................................................... 155
Tabela 169 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Łódzkim OW NFZ ................................................ 155
Tabela 170 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Łódzkim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 155
Tabela 171 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ....................................................................................................... 155
Tabela 172 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Małopolskim OW NFZ........................ 156
Tabela 173 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Małopolskim OW NFZ ........................................................... 156
Tabela 174 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Małopolskim OW NFZ .............................................. 156
Tabela 175 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Małopolskim OW NFZ......................................... 156
Tabela 176 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Małopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 156
Tabela 177 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................. 156
Tabela 178 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Mazowieckim OW NFZ ...................... 158
Tabela 179 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Mazowieckim OW NFZ .......................................................... 158
Tabela 180 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Mazowieckim OW NFZ ............................................. 158
Tabela 181 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Mazowieckim OW NFZ........................................ 158
Tabela 182 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Mazowieckim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 158
Tabela 183 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Mazowieckim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................ 158
Tabela 184 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Opolskim OW NFZ ............................. 159
Tabela 185 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Opolskim OW NFZ................................................................. 159
Tabela 186 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Opolskim OW NFZ.................................................... 159
Tabela 187 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Opolskim OW NFZ .............................................. 159
Tabela 188 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Opolskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 159
Tabela 189 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Opolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ..................................................................................................... 159
Tabela 190 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Podkarpackim OW NFZ ..................... 163
Tabela 191 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Podkarpackim OW NFZ ......................................................... 163
569

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 192 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Podkarpackim OW NFZ............................................ 163
Tabela 193 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ............................................... 163
Tabela 194 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Podkarpackim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 163
Tabela 195 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................. 163
Tabela 196 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Podlaskim OW NFZ............................ 164
Tabela 197 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Podlaskim OW NFZ ............................................................... 164
Tabela 198 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Podlaskim OW NFZ .................................................. 164
Tabela 199 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ ..................................................... 164
Tabela 200 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Podlaskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 164
Tabela 201 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r..................................................................................................... 164
Tabela 202 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Pomorskim OW NFZ .......................... 166
Tabela 203 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Pomorskim OW NFZ .............................................................. 166
Tabela 204 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Pomorskim OW NFZ................................................. 166
Tabela 205 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Pomorskim OW NFZ ........................................... 166
Tabela 206 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Pomorskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 166
Tabela 207 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.................................................................................................... 166
Tabela 208 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Śląskim OW NFZ ................................ 168
Tabela 209 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Śląskim OW NFZ.................................................................... 168
Tabela 210 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Śląskim OW NFZ....................................................... 168
Tabela 211 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Śląskim OW NFZ ................................................. 168
Tabela 212 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Śląskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 168
Tabela 213 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ........................................................................................................ 168
Tabela 214 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Świętokrzyskim OW NFZ.................... 170
Tabela 215 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Świętokrzyskim OW NFZ........................................................ 170
Tabela 216 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Świętokrzyskim OW NFZ........................................... 170
Tabela 217 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Świętokrzyskim OW NFZ ..................................... 170
Tabela 218 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Świętokrzyskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 170
Tabela 219 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................ 170
Tabela 220 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ....... 171
Tabela 221– Liczba odwołań w rodzaju AOS w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ........................................... 171
Tabela 222 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ............................. 171
Tabela 223 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ........................ 171
Tabela 224 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ ........................................................................................................................................... 171
Tabela 225 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................ 171
Tabela 226 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Wielkopolskim OW NFZ ..................... 173
Tabela 227 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Wielkopolskim OW NFZ......................................................... 173
Tabela 228 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Wielkopolskim OW NFZ............................................ 173
570

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 229 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Wielkopolskim OW NFZ ...................................... 173
Tabela 230 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w Wielkopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 173
Tabela 231 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................. 173
Tabela 232 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju AOS w Zachodniopomorskim OW NFZ.......... 175
Tabela 233 – Liczba odwołań w rodzaju AOS w Zachodniopomorskim OW NFZ ............................................. 175
Tabela 234 – Liczba zawartych umów w rodzaju AOS w Zachodniopomorskim OW NFZ ................................ 175
Tabela 235 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju AOS w Zachodniopomorskim OW NFZ........................... 175
Tabela 236 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS w
Zachodniopomorskim OW NFZ .......................................................................................................................... 175
Tabela 237 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS
w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .................................................................................. 175
Tabela 238 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP (NFZ ogółem) ................................................................ 179
Tabela 239 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP ........................ 180
Tabela 240 – Realizacja umów w rodzaju SZP na dzień 31.12.2004 r. ............................................................. 180
Tabela 241 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju SZP na dzień 31.12.2004 r. ................................. 181
Tabela 242 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju SZP na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 181
Tabela 243, wykres 26 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju SZP przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 183
Tabela 244, wykres 27 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 184
Tabela 245 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Dolnośląskim OW NFZ ....................... 186
Tabela 246 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Dolnośląskim OW NFZ ........................................................... 186
Tabela 247 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Dolnośląskim OW NFZ.............................................. 186
Tabela 248 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Dolnośląskim OW NFZ ........................................ 186
Tabela 249 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Dolnośląskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 186
Tabela 250 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r............................................................................................... 186
Tabela 251 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ......... 187
Tabela 252 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ............................................. 187
Tabela 253 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ........................................................ 187
Tabela 254 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ .......................... 187
Tabela 255 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ........................................................................................................................................... 187
Tabela 256 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................. 187
Tabela 257 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Lubelskim OW NFZ............................ 188
Tabela 258 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Lubelskim OW NFZ ................................................................ 188
Tabela 259 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Lubelskim OW NFZ ................................................... 188
Tabela 260 Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Lubelskim OW NFZ................................................. 188
Tabela 261 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Lubelskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 188
Tabela 262 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ................................................................................................... 188
Tabela 263 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Lubuskim OW NFZ............................. 190
Tabela 264 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Lubuskim OW NFZ ................................................................. 190
571

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 265 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Lubuskim OW NFZ .................................................... 190
Tabela 266 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Lubuskim OW NFZ............................................... 190
Tabela 267 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Lubuskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 190
Tabela 268 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Lubuskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .................................................................................................... 190
Tabela 269 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Łódzkim OW NFZ................................ 192
Tabela 270 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Łódzkim OW NFZ ................................................................... 192
Tabela 271 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Łódzkim OW NFZ ...................................................... 192
Tabela 272 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Łódzkim OW NFZ................................................. 192
Tabela 273 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Łódzkim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 192
Tabela 274 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ...................................................................................................... 192
Tabela 275 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Małopolskim OW NFZ ........................ 193
Tabela 276 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Małopolskim OW NFZ ............................................................ 193
Tabela 277 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Małopolskim OW NFZ ............................................... 193
Tabela 278 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Małopolskim OW NFZ ......................................... 193
Tabela 279 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Małopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 193
Tabela 280 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................ 193
Tabela 281 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Mazowieckim OW NFZ ....................... 195
Tabela 282 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Mazowieckim OW NFZ ........................................................... 195
Tabela 283 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Mazowieckim OW NFZ.............................................. 195
Tabela 284 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Mazowieckim OW NFZ ........................................ 195
Tabela 285 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Mazowieckim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 195
Tabela 286 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Mazowieckim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r............................................................................................... 195
Tabela 287 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Opolskim OW NFZ.............................. 196
Tabela 288 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Opolskim OW NFZ.................................................................. 196
Tabela 289 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Opolskim OW NFZ .................................................... 196
Tabela 290 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Opolskim OW NFZ ............................................... 196
Tabela 291 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Opolskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 196
Tabela 292 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Opolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ..................................................................................................... 196
Tabela 293 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Podkarpackim OW NFZ...................... 199
Tabela 294 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Podkarpackim OW NFZ.......................................................... 199
Tabela 295 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Podkarpackim OW NFZ............................................. 199
Tabela 296 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ............................................... 199
Tabela 297 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Podkarpackim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 199
Tabela 298 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................. 199
Tabela 299 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Podlaskim OW NFZ ............................ 200
Tabela 300 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Podlaskim OW NFZ ................................................................ 200
Tabela 301 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Podlaskim OW NFZ................................................... 200
572

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 302 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ ..................................................... 200
Tabela 303 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Podlaskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 200
Tabela 304 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.................................................................................................... 200
Tabela 305 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Pomorskim OW NFZ........................... 202
Tabela 306 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Pomorskim OW NFZ............................................................... 202
Tabela 307 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Pomorskim OW NFZ.................................................. 202
Tabela 308 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Pomorskim OW NFZ ............................................ 202
Tabela 309 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Pomorskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 202
Tabela 310 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................... 202
Tabela 311 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Śląskim OW NFZ................................. 203
Tabela 312 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Śląskim OW NFZ .................................................................... 203
Tabela 313 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Śląskim OW NFZ ....................................................... 203
Tabela 314 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Śląskim OW NFZ.................................................. 203
Tabela 315 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Śląskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 203
Tabela 316 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ........................................................................................................ 203
Tabela 317 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Świętokrzyskim OW NFZ .................... 205
Tabela 318 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Świętokrzyskim OW NFZ ........................................................ 205
Tabela 319 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Świętokrzyskim OW NFZ ........................................... 205
Tabela 320 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Świętokrzyskim OW NFZ...................................... 205
Tabela 321 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Świętokrzyskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 205
Tabela 322 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................ 205
Tabela 323 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ....... 207
Tabela 324– Liczba odwołań w rodzaju SZP w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ............................................ 207
Tabela 325 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ .............................. 207
Tabela 326 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ........................ 207
Tabela 327 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ ........................................................................................................................................... 207
Tabela 328 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r............................................................................... 207
Tabela 329 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Wielkopolskim OW NFZ..................... 209
Tabela 330 – Liczba odwołań w rodzaju SZP Wielkopolskim OW NFZ ............................................................. 209
Tabela 331 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Wielkopolskim OW NFZ ............................................ 209
Tabela 332 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Wielkopolskim OW NFZ....................................... 209
Tabela 333 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w Wielkopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 209
Tabela 334 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................. 209
Tabela 335 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SZP w Zachodniopomorskim OW NFZ ......... 210
Tabela 336 – Liczba odwołań w rodzaju SZP w Zachodniopomorskim OW NFZ .............................................. 210
Tabela 337 – Liczba zawartych umów w rodzaju SZP w Zachodniopomorskim OW NFZ ................................. 210
Tabela 338 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SZP w Zachodniopomorskim OW NFZ............................ 210
573

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 339 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP w
Zachodniopomorskim OW NFZ .......................................................................................................................... 210
Tabela 340 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP
w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ................................................................................. 210
Tabela 341 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY (NFZ ogółem) ................................................................ 213
Tabela 342 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY ........................ 214
Tabela 343 – Realizacja umów w rodzaju PSY na dzień 31.12.2004 r. ............................................................. 214
Tabela 344 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju PSY na dzień 31.12.2004 r. ................................. 215
Tabela 345 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju PSY na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 215
Tabela 346, wykres 31 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PSY przypadająca na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 217
Tabela 347, wykres 32 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 218
Tabela 348 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Dolnośląskim OW NFZ ...................... 220
Tabela 349 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Dolnośląskim OW NFZ ........................................................... 220
Tabela 350 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Dolnośląskim OW NFZ.............................................. 220
Tabela 351 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Dolnośląskim OW NFZ ........................................ 220
Tabela 352 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Dolnośląskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 220
Tabela 353 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................ 220
Tabela 354 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ......... 221
Tabela 355 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ............................................. 221
Tabela 356 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ........................................................ 221
Tabela 357 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ .......................... 221
Tabela 358 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ........................................................................................................................................... 221
Tabela 359 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.................................................................................. 221
Tabela 360 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Lubelskim OW NFZ............................ 223
Tabela 361 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Lubelskim OW NFZ ................................................................ 223
Tabela 362 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Lubelskim OW NFZ ................................................... 223
Tabela 363 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Lubelskim OW NFZ.............................................. 223
Tabela 364 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Lubelskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 223
Tabela 365 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .................................................................................................... 223
Tabela 366 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Lubuskim OW NFZ............................. 225
Tabela 367 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Lubuskim OW NFZ ................................................................. 225
Tabela 368 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Lubuskim OW NFZ .................................................... 225
Tabela 369 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Lubuskim OW NFZ............................................... 225
Tabela 370 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Lubuskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 225
Tabela 371 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Lubuskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ..................................................................................................... 225
Tabela 372 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Łódzkim OW NFZ................................ 227
Tabela 373 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Łódzkim OW NFZ ................................................................... 227
Tabela 374 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Łódzkim OW NFZ ...................................................... 227
574

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 375 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Łódzkim OW NFZ................................................. 227
Tabela 376 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Łódzkim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 227
Tabela 377 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ....................................................................................................... 227
Tabela 378 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Małopolskim OW NFZ ........................ 228
Tabela 379 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Małopolskim OW NFZ ............................................................ 228
Tabela 380 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Małopolskim OW NFZ ............................................... 228
Tabela 381 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Małopolskim OW NFZ ......................................... 228
Tabela 382 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Małopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 228
Tabela 383 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................. 228
Tabela 384 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Mazowieckim OW NFZ ....................... 230
Tabela 385 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Mazowieckim OW NFZ ........................................................... 230
Tabela 386 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Mazowieckim OW NFZ.............................................. 230
Tabela 387 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Mazowieckim OW NFZ ........................................ 230
Tabela 388 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Mazowieckim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 230
Tabela 389 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Mazowieckim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................ 230
Tabela 390 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Opolskim OW NFZ.............................. 231
Tabela 391 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Opolskim OW NFZ.................................................................. 231
Tabela 392 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Opolskim OW NFZ .................................................... 231
Tabela 393 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Opolskim OW NFZ ............................................... 231
Tabela 394 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Opolskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 231
Tabela 395 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Opolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ..................................................................................................... 231
Tabela 396 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Podkarpackim OW NFZ...................... 233
Tabela 397 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Podkarpackim OW NFZ.......................................................... 233
Tabela 398 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Podkarpackim OW NFZ............................................. 233
Tabela 399 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ............................................... 233
Tabela 400 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Podkarpackim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 233
Tabela 401 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................. 233
Tabela 402 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Podlaskim OW NFZ ............................ 235
Tabela 403 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Podlaskim OW NFZ ................................................................ 235
Tabela 404 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Podlaskim OW NFZ................................................... 235
Tabela 405 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ ..................................................... 235
Tabela 406 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Podlaskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 235
Tabela 407 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r..................................................................................................... 235
Tabela 408 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Pomorskim OW NFZ........................... 237
Tabela 409 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Pomorskim OW NFZ............................................................... 237
Tabela 410 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Pomorskim OW NFZ.................................................. 237
Tabela 411 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Pomorskim OW NFZ ............................................ 237
575

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 412 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Pomorskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 237
Tabela 413 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.................................................................................................... 237
Tabela 414 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Śląskim OW NFZ................................. 239
Tabela 415 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Śląskim OW NFZ .................................................................... 239
Tabela 416 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Śląskim OW NFZ ....................................................... 239
Tabela 417 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Śląskim OW NFZ.................................................. 239
Tabela 418 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Śląskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 239
Tabela 419 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ....................................................................................................... 239
Tabela 420 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Świętokrzyskim OW NFZ .................... 241
Tabela 421 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Świętokrzyskim OW NFZ ........................................................ 241
Tabela 422 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Świętokrzyskim OW NFZ ........................................... 241
Tabela 423 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Świętokrzyskim OW NFZ...................................... 241
Tabela 424 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Świętokrzyskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 241
Tabela 425 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................ 241
Tabela 426 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ....... 243
Tabela 427– Liczba odwołań w rodzaju PSY w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ............................................ 243
Tabela 428 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ .............................. 243
Tabela 429– Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ........................ 243
Tabela 430 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ ........................................................................................................................................... 243
Tabela 431 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................ 243
Tabela 432 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Wielkopolskim OW NFZ..................... 245
Tabela 433 – Liczba odwołań w rodzaju PSY Wielkopolskim OW NFZ ............................................................. 245
Tabela 434 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Wielkopolskim OW NFZ ............................................ 245
Tabela 435 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Wielkopolskim OW NFZ....................................... 245
Tabela 436 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w Wielkopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 245
Tabela 437 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................. 245
Tabela 438 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PSY w Zachodniopomorskim OW NFZ ......... 247
Tabela 439 – Liczba odwołań w rodzaju PSY w Zachodniopomorskim OW NFZ .............................................. 247
Tabela 440 – Liczba zawartych umów w rodzaju PSY w Zachodniopomorskim OW NFZ ................................. 247
Tabela 441 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PSY w Zachodniopomorskim OW NFZ............................ 247
Tabela 442 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w
Zachodniopomorskim OW NFZ .......................................................................................................................... 247
Tabela 443 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY
w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .................................................................................. 247
Tabela 444 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH (NFZ ogółem) ............................................................... 250
Tabela 445 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH ....................... 251
Tabela 446 – Realizacja umów w rodzaju REH na dzień 31.12.2004 r. ............................................................ 251
Tabela 447 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju REH na dzień 31.12.2004 r. ................................ 252

576

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 448 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju REH na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 252
Tabela 449, wykres 36 – Koszty zrealizowanych umów zawartyych w rodzaju REH przypadająca na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 254
Tabela 450, wykres 37 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 255
Tabela 451 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Dolnośląskim OW NFZ ..................... 257
Tabela 452 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Dolnośląskim OW NFZ.......................................................... 257
Tabela 453 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Dolnośląskim OW NFZ............................................. 257
Tabela 454 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Dolnośląskim OW NFZ ....................................... 257
Tabela 455 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Dolnośląskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 257
Tabela 456 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ...................................................................................... 257
Tabela 457 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ........ 258
Tabela 458 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ............................................ 258
Tabela 459 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ........................................................ 258
Tabela 460 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ......................... 258
Tabela 461 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ........................................................................................................................................... 258
Tabela 462 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ........................................................................ 258
Tabela 463 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Lubelskim OW NFZ............................ 260
Tabela 464 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Lubelskim OW NFZ ............................................................... 260
Tabela 465 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Lubelskim OW NFZ .................................................. 260
Tabela 466 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Lubelskim OW NFZ............................................. 260
Tabela 467 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Lubelskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 260
Tabela 468 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r............................................................................................. 260
Tabela 469 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Lubuskim OW NFZ ........................... 262
Tabela 470 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Lubuskim OW NFZ ................................................................ 262
Tabela 471 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Lubuskim OW NFZ ................................................... 262
Tabela 472 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Lubuskim OW NFZ.............................................. 262
Tabela 473 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Lubuskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 262
Tabela 474 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Lubuskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................ 262
Tabela 475 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Łódzkim OW NFZ .............................. 264
Tabela 476 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Łódzkim OW NFZ .................................................................. 264
Tabela 477 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Łódzkim OW NFZ ..................................................... 264
Tabela 478 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Łódzkim OW NFZ................................................ 264
Tabela 479 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Łódzkim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 264
Tabela 480 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .............................................................................................. 264
Tabela 481 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Małopolskim OW NFZ ....................... 265
Tabela 482 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Małopolskim OW NFZ ........................................................... 265
Tabela 483 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Małopolskim OW NFZ.............................................. 265
577

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 484 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Małopolskim OW NFZ ........................................ 265
Tabela 485 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Małopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 265
Tabela 486 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ....................................................................................... 265
Tabela 487 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Mazowieckim OW NFZ ...................... 267
Tabela 488 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Mazowieckim OW NFZ.......................................................... 267
Tabela 489 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Mazowieckim OW NFZ............................................. 267
Tabela 490 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Mazowieckim OW NFZ ....................................... 267
Tabela 491 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Mazowieckim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 267
Tabela 492 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Mazowieckim OW NFZna dzień 31.12.2004 r. ....................................................................................... 267
Tabela 493 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Opolskim OW NFZ............................. 268
Tabela 494 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Opolskim OW NFZ ................................................................ 268
Tabela 495 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Opolskim OW NFZ ................................................... 268
Tabela 496 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Opolskim OW NFZ.............................................. 268
Tabela 497 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Opolskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 268
Tabela 498 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Opolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.............................................................................................. 268
Tabela 499 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Podkarpackim OW NFZ..................... 270
Tabela 500 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Podkarpackim OW NFZ......................................................... 270
Tabela 501 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Podkarpackim OW NFZ ........................................... 270
Tabela 502 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ............................................... 270
Tabela 503 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Podkarpackim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 270
Tabela 504 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r...................................................................................... 270
Tabela 505 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Podlaskim OW NFZ ........................... 272
Tabela 506 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Podlaskim OW NFZ ............................................................... 272
Tabela 507 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Podlaskim OW NFZ.................................................. 272
Tabela 508 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ ..................................................... 272
Tabela 509 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Podlaskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 272
Tabela 510 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ........................................................................................... 272
Tabela 511 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Pomorskim OW NFZ.......................... 274
Tabela 512 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Pomorskim OW NFZ.............................................................. 274
Tabela 513 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Pomorskim OW NFZ ................................................ 274
Tabela 514 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Pomorskim OW NFZ ........................................... 274
Tabela 515 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Pomorskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 274
Tabela 516 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r........................................................................................... 274
Tabela 517 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Śląskim OW NFZ................................ 275
Tabela 518 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Śląskim OW NFZ ................................................................... 275
Tabela 519 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Śląskim OW NFZ ...................................................... 275
Tabela 520 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Śląskim OW NFZ................................................. 275
578

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 521 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Śląskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 275
Tabela 522 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................. 275
Tabela 523 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Świętokrzyskim OW NFZ ................... 277
Tabela 524 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Świętokrzyskim OW NFZ ....................................................... 277
Tabela 525 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Świętokrzyskim OW NFZ .......................................... 277
Tabela 526 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Świętokrzyskim OW NFZ..................................... 277
Tabela 527 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Świętokrzyskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 277
Tabela 528 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ................................................................................... 277
Tabela 529 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ...... 279
Tabela 530– Liczba odwołań w rodzaju REH w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ........................................... 279
Tabela 531 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ............................. 279
Tabela 532 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ....................... 279
Tabela 533 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ ........................................................................................................................................... 279
Tabela 534 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ...................................................................... 279
Tabela 535 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Wielkopolskim OW NFZ ................... 281
Tabela 536 – Liczba odwołań w rodzaju REH Wielkopolskim OW NFZ ............................................................ 281
Tabela 537 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Wielkopolskim OW NFZ ........................................... 281
Tabela 538 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Wielkopolskim OW NFZ...................................... 281
Tabela 539 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w Wielkopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 281
Tabela 540 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r...................................................................................... 281
Tabela 541 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju REH w Zachodniopomorskim OW NFZ ........ 283
Tabela 542 – Liczba odwołań w rodzaju REH w Zachodniopomorskim OW NFZ ............................................. 283
Tabela 543 – Liczba zawartych umów w rodzaju REH w Zachodniopomorskim OW NFZ ................................ 283
Tabela 544 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju REH w Zachodniopomorskim OW NFZ .......................... 283
Tabela 545 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH w
Zachodniopomorskim OW NFZ .......................................................................................................................... 283
Tabela 546 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
REH w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ......................................................................... 283
Tabela 547 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD (NFZ ogółem)............................................................... 288
Tabela 548 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD....................... 289
Tabela 549 – Realizacja umów w rodzaju OPD na dzień 31.12.2004 r............................................................. 289
Tabela 550 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju OPD na dzień 31.12.2004 r................................ 290
Tabela 551 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju OPD na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 290
Tabela 552, wykres 41 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju OPD przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 292
Tabela 553, wykres 42 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 293
Tabela 554 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Dolnośląskim OW NFZ..................... 295
Tabela 555 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Dolnośląskim OW NFZ ......................................................... 295
Tabela 556 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Dolnośląskim OW NFZ ............................................ 295
579

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 557 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Dolnośląskim OW NFZ....................................... 295
Tabela 558 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Dolnośląskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 295
Tabela 559 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r....................................................................................... 295
Tabela 560 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ........ 296
Tabela 561 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ............................................ 296
Tabela 562 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ........................................................ 296
Tabela 563 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ......................... 296
Tabela 564 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ........................................................................................................................................... 296
Tabela 565 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r......................................................................... 296
Tabela 566 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Lubelskim OW NFZ .......................... 298
Tabela 567 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Lubelskim OW NFZ............................................................... 298
Tabela 568 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Lubelskim OW NFZ.................................................. 298
Tabela 569 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Lubelskim OW NFZ ............................................ 298
Tabela 570 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Lubelskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 298
Tabela 571 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ........................................................................................... 298
Tabela 572 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Lubuskim OW NFZ ........................... 300
Tabela 573 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Lubuskim OW NFZ................................................................ 300
Tabela 574 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Lubuskim OW NFZ................................................... 300
Tabela 575 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Lubuskim OW NFZ ............................................. 300
Tabela 576 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Lubuskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 300
Tabela 577 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Lubuskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................ 300
Tabela 578 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Łódzkim OW NFZ .............................. 302
Tabela 579 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Łódzkim OW NFZ.................................................................. 302
Tabela 580 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Łódzkim OW NFZ..................................................... 302
Tabela 581 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Łódzkim OW NFZ ............................................... 302
Tabela 582 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Łódzkim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 302
Tabela 583 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .............................................................................................. 302
Tabela 584 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Małopolskim OW NFZ....................... 303
Tabela 585 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Małopolskim OW NFZ........................................................... 303
Tabela 586 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Małopolskim OW NFZ ............................................. 303
Tabela 587 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Małopolskim OW NFZ........................................ 303
Tabela 588 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Małopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 303
Tabela 589 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r........................................................................................ 303
Tabela 590 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Mazowieckim OW NFZ...................... 305
Tabela 591 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Mazowieckim OW NFZ ......................................................... 305
Tabela 592 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Mazowieckim OW NFZ ............................................ 305
Tabela 593 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Mazowieckim OW NFZ....................................... 305
580

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 594 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Mazowieckim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 305
Tabela 595 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Mazowieckim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r....................................................................................... 305
Tabela 596 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Opolskim OW NFZ ............................ 306
Tabela 597 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Opolskim OW NFZ ................................................................ 306
Tabela 598 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Opolskim OW NFZ................................................... 306
Tabela 599 Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Opolskim OW NFZ ................................................ 306
Tabela 600 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Opolskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 306
Tabela 601 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Opolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................ 306
Tabela 602 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Podkarpackim OW NFZ .................... 308
Tabela 603 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Podkarpackim OW NFZ ........................................................ 308
Tabela 604 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Podkarpackim OW NFZ ........................................... 308
Tabela 605 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ............................................... 308
Tabela 606 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Podkarpackim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 308
Tabela 607 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .................................................................................... 308
Tabela 608 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Podlaskim OW NFZ........................... 310
Tabela 609 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Podlaskim OW NFZ .............................................................. 310
Tabela 610 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Podlaskim OW NFZ ................................................. 310
Tabela 611 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ ..................................................... 310
Tabela 612 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Podlaskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 310
Tabela 613 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r............................................................................................ 310
Tabela 614 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Pomorskim OW NFZ ......................... 312
Tabela 615 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Pomorskim OW NFZ ............................................................. 312
Tabela 616 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Pomorskim OW NFZ ................................................ 312
Tabela 617 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Pomorskim OW NFZ........................................... 312
Tabela 618 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Pomorskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 312
Tabela 619 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ......................................................................................... 312
Tabela 620 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Śląskim OW NFZ ............................... 314
Tabela 621 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Śląskim OW NFZ................................................................... 314
Tabela 622 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Śląskim OW NFZ...................................................... 314
Tabela 623 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Śląskim OW NFZ ................................................ 314
Tabela 624 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Śląskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 314
Tabela 625 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................... 314
Tabela 626 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Świętokrzyskim OW NFZ ................... 316
Tabela 627 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Świętokrzyskim OW NFZ....................................................... 316
Tabela 628 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Świętokrzyskim OW NFZ.......................................... 316
Tabela 629 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Świętokrzyskim OW NFZ .................................... 316

581

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 630 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Świętokrzyskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 316
Tabela 631 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ................................................................................... 316
Tabela 632 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ...... 318
Tabela 633– Liczba odwołań w rodzaju OPD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ .......................................... 318
Tabela 634 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ............................ 318
Tabela 635 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ....................... 318
Tabela 636 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ ........................................................................................................................................... 318
Tabela 637 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r....................................................................... 318
Tabela 638 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Wielkopolskim OW NFZ ................... 321
Tabela 639 – Liczba odwołań w rodzaju OPD Wielkopolskim OW NFZ ........................................................... 321
Tabela 640 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Wielkopolskim OW NFZ........................................... 321
Tabela 641 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju OPD w Wielkopolskim OW NFZ ..................................... 321
Tabela 642 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w Wielkopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 321
Tabela 643 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .................................................................................... 321
Tabela 644 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju OPD w Zachodniopomorskim OW NFZ........ 323
Tabela 645 – Liczba odwołań w rodzaju OPD w Zachodniopomorskim OW NFZ............................................. 323
Tabela 646 – Liczba zawartych umów w rodzaju OPD w Zachodniopomorskim OW NFZ ............................... 323
Tabela 647 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Zachodniopomorskim OW NFZ ................................... 323
Tabela 648 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD w
Zachodniopomorskim OW NFZ .......................................................................................................................... 323
Tabela 649 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPD w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.......................................................................... 323
Tabela 650 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM (NFZ ogółem) ............................................................... 326
Tabela 651 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM ....................... 327
Tabela 652 – Realizacja umów w rodzaju STM na dzień 31.12.2004 r. ............................................................. 327
Tabela 653 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju STM na dzień 31.12.2004 r. .............................. 328
Tabela 654 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju STM na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 328
Tabela 655, wykres 46 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju STM przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 330
Tabela 656, wykres 47 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 331
Tabela 657 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Dolnośląskim OW NFZ ..................... 333
Tabela 658 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Dolnośląskim OW NFZ .......................................................... 333
Tabela 659 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Dolnośląskim OW NFZ ............................................. 333
Tabela 660 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Dolnośląskim OW NFZ ....................................... 333
Tabela 661 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Dolnośląskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 333
Tabela 662 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................ 333
Tabela 663 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ........ 334
Tabela 664 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ............................................ 334
Tabela 665 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ........................................................ 334
582

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 666 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ.......................... 334
Tabela 667 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ........................................................................................................................................... 334
Tabela 668 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.................................................................................. 334
Tabela 669 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Lubelskim OW NFZ........................... 335
Tabela 670 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Lubelskim OW NFZ................................................................ 335
Tabela 671 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Lubelskim OW NFZ .................................................. 335
Tabela 672 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Lubelskim OW NFZ ............................................. 335
Tabela 673 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Lubelskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 335
Tabela 674 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .................................................................................................... 335
Tabela 675 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Lubuskim OW NFZ............................. 337
Tabela 676 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Lubuskim OW NFZ ................................................................ 337
Tabela 677 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Lubuskim OW NFZ ................................................... 337
Tabela 678 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Lubuskim OW NFZ.............................................. 337
Tabela 679 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Lubuskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 337
Tabela 680 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Lubuskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ..................................................................................................... 337
Tabela 681 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Łódzkim OW NFZ............................... 339
Tabela 682 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Łódzkim OW NFZ .................................................................. 339
Tabela 683 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Łódzkim OW NFZ ..................................................... 339
Tabela 684 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Łódzkim OW NFZ................................................ 339
Tabela 685 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Łódzkim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 339
Tabela 686 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ....................................................................................................... 339
Tabela 687 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Małopolskim OW NFZ ....................... 340
Tabela 688 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Małopolskim OW NFZ ........................................................... 340
Tabela 689 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Małopolskim OW NFZ .............................................. 340
Tabela 690 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Małopolskim OW NFZ......................................... 340
Tabela 691 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Małopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 340
Tabela 692 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................. 340
Tabela 693 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Mazowieckim OW NFZ ...................... 342
Tabela 694 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Mazowieckim OW NFZ .......................................................... 342
Tabela 695 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Mazowieckim OW NFZ ............................................. 342
Tabela 696 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Mazowieckim OW NFZ ....................................... 342
Tabela 697 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Mazowieckim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 342
Tabela 698 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Mazowieckim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................ 342
Tabela 699 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Opolskim OW NFZ............................. 343
Tabela 700 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Opolskim OW NFZ................................................................. 343
Tabela 701 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Opolskim OW NFZ.................................................... 343
Tabela 702 Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Opolskim OW NFZ ................................................. 343
583

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 703 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Opolskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 343
Tabela 704 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Opolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ..................................................................................................... 343
Tabela 705 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Podkarpackim OW NFZ ..................... 345
Tabela 706 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Podkarpackim OW NFZ......................................................... 345
Tabela 707 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Podkarpackim OW NFZ............................................ 345
Tabela 708 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ............................................... 345
Tabela 709 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Podkarpackim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 345
Tabela 710 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................. 345
Tabela 711 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Podlaskim OW NFZ ........................... 346
Tabela 712 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Podlaskim OW NFZ ............................................................... 346
Tabela 713 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Podlaskim OW NFZ .................................................. 346
Tabela 714 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ ..................................................... 346
Tabela 715 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Podlaskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 346
Tabela 716 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r..................................................................................................... 346
Tabela 717 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Pomorskim OW NFZ .......................... 348
Tabela 718 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Pomorskim OW NFZ.............................................................. 348
Tabela 719 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Pomorskim OW NFZ................................................. 348
Tabela 720 Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Pomorskim OW NFZ .............................................. 348
Tabela 721 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Pomorskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 348
Tabela 722 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.................................................................................................... 348
Tabela 723 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Śląskim OW NFZ................................ 350
Tabela 724 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Śląskim OW NFZ.................................................................... 350
Tabela 725 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Śląskim OW NFZ ...................................................... 350
Tabela 726 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Śląskim OW NFZ ................................................. 350
Tabela 727 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Śląskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 350
Tabela 728 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ........................................................................................................ 350
Tabela 729 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Świętokrzyskim OW NFZ.................... 352
Tabela 730 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Świętokrzyskim OW NFZ ....................................................... 352
Tabela 731 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Świętokrzyskim OW NFZ .......................................... 352
Tabela 732 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Świętokrzyskim OW NFZ..................................... 352
Tabela 733 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Świętokrzyskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 352
Tabela 734 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................ 352
Tabela 735 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ...... 354
Tabela 736– Liczba odwołań w rodzaju STM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ........................................... 354
Tabela 737 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ............................. 354
Tabela 738 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ........................ 354

584

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 739 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ ........................................................................................................................................... 354
Tabela 740 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................ 354
Tabela 741 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Wielkopolskim OW NFZ.................... 356
Tabela 742 – Liczba odwołań w rodzaju STM Wielkopolskim OW NFZ ............................................................ 356
Tabela 743 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Wielkopolskim OW NFZ ........................................... 356
Tabela 744 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Wielkopolskim OW NFZ...................................... 356
Tabela 745 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w Wielkopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 356
Tabela 746 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................. 356
Tabela 747 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju STM w Zachodniopomorskim OW NFZ ........ 358
Tabela 748 – Liczba odwołań w rodzaju STM w Zachodniopomorskim OW NFZ ............................................. 358
Tabela 749 – Liczba zawartych umów w rodzaju STM w Zachodniopomorskim OW NFZ ................................ 358
Tabela 750 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju STM w Zachodniopomorskim OW NFZ........................... 358
Tabela 751 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM w
Zachodniopomorskim OW NFZ .......................................................................................................................... 358
Tabela 752 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM
w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .................................................................................. 358
Tabela 753 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD (NFZ ogółem)............................................................... 360
Tabela 754 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju UZD na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 361
Tabela 755 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD na dzień 31.12.2004 r. ....................... 361
Tabela 756 – Realizacja umów w rodzaju UZD w rozbiciu na zakresy na dzień 31.12.2004 r. ......................... 361
Tabela 757 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Dolnośląskim OW NFZ............................................. 362
Tabela 758 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Dolnośląskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 362
Tabela 759 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ........................................................ 363
Tabela 760 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na
dzień 31.12.2004 r............................................................................................................................................... 363
Tabela 761 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Lubelskim OW NFZ .................................................. 364
Tabela 762 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Lubelskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 364
Tabela 763 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Łódzkim OW NFZ..................................................... 367
Tabela 764 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Łódzkim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 367
Tabela 765 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Małopolskim OW NFZ.............................................. 368
Tabela 766 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Małopolskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 368
Tabela 767 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Mazowieckim OW NFZ............................................. 369
Tabela 768 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Mazowieckim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 369
Tabela 769 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Podkarpackim OW NFZ ........................................... 371
Tabela 770 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Podkarpackim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 371
Tabela 771 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Podlaskim OW NFZ.................................................. 372
Tabela 772 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Podlaskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 372
585

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 773 – Liczba skierowań na leczenie uzdrowiskowe zakontraktowane w Podlaskim OW NFZ ............... 372
Tabela 774 – Liczba zakontraktowanych osobodni w Podlaskim OW NFZ........................................................ 373
Tabela 775 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Pomorskim OW NFZ ................................................ 374
Tabela 776 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Pomorskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 374
Tabela 777 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Śląskim OW NFZ ...................................................... 375
Tabela 778 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Śląskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 375
Tabela 779 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Świętokrzyskim OW NFZ.......................................... 376
Tabela 780 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 376
Tabela 781 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ............................. 377
Tabela 782 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na
dzień 31.12.2004 r............................................................................................................................................... 377
Tabela 783 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Wielkopolskim OW NFZ ........................................... 379
Tabela 784 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Wielkopolskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 379
Tabela 785 - Liczba skierowań otrzymanych przez Wielkopolski OW NFZ w 2004 r. wg zakresów .................. 379
Tabela 786 – Liczba zawartych umów w rodzaju UZD w Zachodniopomorskim OW NFZ................................ 380
Tabela 787 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju UZD w Zachodniopomorskim OW NFZ na
dzień 31.12.2004 r............................................................................................................................................... 380
Tabela 788 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM (NFZ ogółem)............................................................... 383
Tabela 789 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM ....................... 384
Tabela 790 – Realizacja umów w rodzaju RTM na dzień 31.12.2004 r............................................................. 384
Tabela 791 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju RTM na dzień 31.12.2004 r................................ 385
Tabela 792 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju RTM na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 385
Tabela 793, wykres 52 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju RTM przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 387
Tabela 794, wykres 53 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 388
Tabela 795 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Dolnośląskim OW NFZ..................... 390
Tabela 796 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Dolnośląskim OW NFZ.......................................................... 390
Tabela 797 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Dolnośląskim OW NFZ............................................. 390
Tabela 798 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Dolnośląskim OW NFZ ....................................... 390
Tabela 799 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Dolnośląskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 390
Tabela 800 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r....................................................................................... 390
Tabela 801 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ........ 391
Tabela 802 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ............................................ 391
Tabela 803 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ........................................................ 391
Tabela 804 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ......................... 391
Tabela 805 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ........................................................................................................................................... 391
Tabela 806 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ........................................................................ 391
Tabela 807 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Lubelskim OW NFZ .......................... 393
Tabela 808 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Lubelskim OW NFZ ............................................................... 393
586

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 809 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Lubelskim OW NFZ .................................................. 393
Tabela 810 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Lubelskim OW NFZ............................................. 393
Tabela 811 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Lubelskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 393
Tabela 812 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ........................................................................................... 393
Tabela 813 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Lubuskim OW NFZ ........................... 395
Tabela 814 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Lubuskim OW NFZ ................................................................ 395
Tabela 815 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Lubuskim OW NFZ................................................... 395
Tabela 816 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Lubuskim OW NFZ ............................................. 395
Tabela 817 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Lubuskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 395
Tabela 818 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Lubuskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................ 395
Tabela 819 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Łódzkim OW NFZ .............................. 396
Tabela 820 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Łódzkim OW NFZ .................................................................. 396
Tabela 821 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Łódzkim OW NFZ..................................................... 396
Tabela 822 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Łódzkim OW NFZ ............................................... 396
Tabela 823 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Łódzkim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 396
Tabela 824 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .............................................................................................. 396
Tabela 825 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Małopolskim OW NFZ....................... 397
Tabela 826 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Małopolskim OW NFZ........................................................... 397
Tabela 827 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Małopolskim OW NFZ.............................................. 397
Tabela 828 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Małopolskim OW NFZ ........................................ 397
Tabela 829 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Małopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 397
Tabela 830 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ....................................................................................... 397
Tabela 831 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Mazowieckim OW NFZ...................... 399
Tabela 832 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Mazowieckim OW NFZ.......................................................... 399
Tabela 833 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Mazowieckim OW NFZ............................................. 399
Tabela 834 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Mazowieckim OW NFZ ....................................... 399
Tabela 835 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Mazowieckim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 399
Tabela 836 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Mazowieckim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r....................................................................................... 399
Tabela 837 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Opolskim OW NFZ ............................ 400
Tabela 838 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Opolskim OW NFZ ................................................................ 400
Tabela 839 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Opolskim OW NFZ ................................................... 400
Tabela 840 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Opolskim OW NFZ.............................................. 400
Tabela 841 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Opolskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 400
Tabela 842 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Opolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................ 400
Tabela 843 – Koszty kontraktów zawartych w Opolskim OW NFZ w rodzaju ratownictwo i transport medyczny z
podziałem na typ zespołu w tys. zł....................................................................................................................... 401

587

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 844 – Dynamika wzrostu poziomu finansowania dobokaretek pomiędzy rokiem 2003 i 2004 w Opolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 401
Tabela 845 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Podkarpackim OW NFZ .................... 402
Tabela 846 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Podkarpackim OW NFZ ........................................................ 402
Tabela 847 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Podkarpackim OW NFZ ........................................... 402
Tabela 848 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ............................................... 402
Tabela 849 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Podkarpackim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 402
Tabela 850 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r...................................................................................... 402
Tabela 851 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Podlaskim OW NFZ........................... 404
Tabela 852 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Podlaskim OW NFZ............................................................... 404
Tabela 853 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Podlaskim OW NFZ.................................................. 404
Tabela 854 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ ..................................................... 404
Tabela 855 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Podlaskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 404
Tabela 856 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r............................................................................................ 404
Tabela 857 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Pomorskim OW NFZ.......................... 405
Tabela 858 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Pomorskim OW NFZ ............................................................. 405
Tabela 859 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Pomorskim OW NFZ ................................................ 405
Tabela 860 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Pomorskim OW NFZ........................................... 405
Tabela 861 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Pomorskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 405
Tabela 862 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r........................................................................................... 405
Tabela 863 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Śląskim OW NFZ ............................... 406
Tabela 864 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Śląskim OW NFZ ................................................................... 406
Tabela 865 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Śląskim OW NFZ ...................................................... 406
Tabela 866 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Śląskim OW NFZ ................................................ 406
Tabela 867 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Śląskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 406
Tabela 868 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ............................................................................................... 406
Tabela 869 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Świętokrzyskim OW NFZ ................... 408
Tabela 870 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Świętokrzyskim OW NFZ ....................................................... 408
Tabela 871 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Świętokrzyskim OW NFZ.......................................... 408
Tabela 872 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Świętokrzyskim OW NFZ .................................... 408
Tabela 873 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Świętokrzyskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 408
Tabela 874 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ................................................................................... 408
Tabela 875 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ...... 409
Tabela 876– Liczba odwołań w rodzaju RTM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ........................................... 409
Tabela 877 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ............................. 409
Tabela 878 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ....................... 409
Tabela 879 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ ........................................................................................................................................... 409

588

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 880 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ...................................................................... 409
Tabela 881 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Wielkopolskim OW NFZ ................... 411
Tabela 882 – Liczba odwołań w rodzaju RTM Wielkopolskim OW NFZ............................................................ 411
Tabela 883 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Wielkopolskim OW NFZ ........................................... 411
Tabela 884 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Wielkopolskim OW NFZ ..................................... 411
Tabela 885 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w Wielkopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 411
Tabela 886 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .................................................................................... 411
Tabela 887 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju RTM w Zachodniopomorskim OW NFZ ........ 413
Tabela 888 – Liczba odwołań w rodzaju RTM w Zachodniopomorskim OW NFZ............................................. 413
Tabela 889 – Liczba zawartych umów w rodzaju RTM w Zachodniopomorskim OW NFZ................................ 413
Tabela 890 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju RTM w Zachodniopomorskim OW NFZ .......................... 413
Tabela 891 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM w
Zachodniopomorskim OW NFZ .......................................................................................................................... 413
Tabela 892 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
RTM w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ......................................................................... 413
Tabela 893 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO (NFZ ogółem) ............................................................... 417
Tabela 894 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO ....................... 418
Tabela 895 – Realizacja umów w rodzaju PRO na dzień 31.12.2004 r. ............................................................. 418
Tabela 896, wykres 57 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO przypadająca na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ............................................... 420
Tabela 897 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Dolnośląskim OW NFZ ..................... 422
Tabela 898 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Dolnośląskim OW NFZ.......................................................... 422
Tabela 899 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Dolnośląskim OW NFZ............................................. 422
Tabela 900 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Dolnośląskim OW NFZ ....................................... 422
Tabela 901 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Dolnośląskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 422
Tabela 902 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Dolnośląskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 422
Tabela 903 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ........ 423
Tabela 904 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ............................................ 423
Tabela 905 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ........................................................ 423
Tabela 906 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ......................... 423
Tabela 907 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ........................................................................................................................................... 423
Tabela 908 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na
dzień 31.12.2004 r............................................................................................................................................... 423
Tabela 909 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Lubelskim OW NFZ........................... 425
Tabela 910 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Lubelskim OW NFZ ............................................................... 425
Tabela 911 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Lubelskim OW NFZ .................................................. 425
Tabela 912 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Lubelskim OW NFZ............................................. 425
Tabela 913 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Lubelskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 425
Tabela 914 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Lubelskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 425
Tabela 915 – Propozycje programów profilaktycznych na 2004 rok w Lubelskim OW NFZ ............................. 427
Tabela 916 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Lubuskim OW NFZ ........................... 428
589

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 917 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Lubuskim OW NFZ ................................................................ 428
Tabela 918 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Lubuskim OW NFZ ................................................... 428
Tabela 919 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Lubuskim OW NFZ.............................................. 428
Tabela 920 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Lubuskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 428
Tabela 921 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Lubuskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 428
Tabela 922 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Łódzkim OW NFZ .............................. 431
Tabela 923 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Łódzkim OW NFZ .................................................................. 431
Tabela 924 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Łódzkim OW NFZ ..................................................... 431
Tabela 925 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Łódzkim OW NFZ................................................ 431
Tabela 926 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Łódzkim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 431
Tabela 927 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Łódzkim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 431
Tabela 928 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Małopolskim OW NFZ ....................... 433
Tabela 929 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Małopolskim OW NFZ ........................................................... 433
Tabela 930 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Małopolskim OW NFZ.............................................. 433
Tabela 931 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Małopolskim OW NFZ ........................................ 433
Tabela 932 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Małopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 433
Tabela 933 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Małopolskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 433
Tabela 934 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Mazowieckim OW NFZ ...................... 435
Tabela 935 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Mazowieckim OW NFZ.......................................................... 435
Tabela 936 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Mazowieckim OW NFZ............................................. 435
Tabela 937 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Mazowieckim OW NFZ ....................................... 435
Tabela 938 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Mazowieckim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 435
Tabela 939 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Mazowieckim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 435
Tabela 940 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Opolskim OW NFZ............................. 436
Tabela 941 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Opolskim OW NFZ ................................................................ 436
Tabela 942 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Opolskim OW NFZ ................................................... 436
Tabela 943 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Opolskim OW NFZ.............................................. 436
Tabela 944 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Opolskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 436
Tabela 945 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Opolskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 436
Tabela 946 – Dane o programie badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego;
mężczyźni w wieku 50 – i więcej ......................................................................................................................... 437
Tabela 947 – Dane o programie badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego; kobiety i
mężczyźni w wieku 50–64 lat............................................................................................................................... 437
Tabela 948 – Dane o programie badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy; kobiety
w wieku 30–59 lat ............................................................................................................................................... 437
Tabela 949 – Dane o programie badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi; kobiety w wieku
45–54 lat ............................................................................................................................................................. 437
Tabela 950 – Dane o programie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia; kobiety i
mężczyźni w wieku 35–55 lat............................................................................................................................... 438
590

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 951 – Dane o programie edukacyjno–diagnostycznym wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc; kobiety i mężczyźni w wieku 40–65 lat......................................................................................... 438
Tabela 952 – Dane ogólnopolskim programie profilaktyki raka szyjki macicy; kobiety w wieku 30–59 lat ...... 438
Tabela 953 – Dane o populacyjnym programie wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w
Polsce 2004; kobiety w wieku 50–69 lat ............................................................................................................. 438
Tabela 954 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Podkarpackim OW NFZ..................... 440
Tabela 955 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Podkarpackim OW NFZ......................................................... 440
Tabela 956 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Podkarpackim OW NFZ ........................................... 440
Tabela 957 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ............................................... 440
Tabela 958 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Podkarpackim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 440
Tabela 959 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Podkarpackim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 440
Tabela 960 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Podlaskim OW NFZ ........................... 442
Tabela 961 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Podlaskim OW NFZ ............................................................... 442
Tabela 962 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Podlaskim OW NFZ.................................................. 442
Tabela 963 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ ..................................................... 442
Tabela 964 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Podlaskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 442
Tabela 965 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Podlaskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 442
Tabela 966 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Pomorskim OW NFZ.......................... 444
Tabela 967 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Pomorskim OW NFZ.............................................................. 444
Tabela 968 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Pomorskim OW NFZ ................................................ 444
Tabela 969 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Pomorskim OW NFZ ........................................... 444
Tabela 970 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Pomorskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 444
Tabela 971 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Pomorskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 444
Tabela 972 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Śląskim OW NFZ................................ 446
Tabela 973 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Śląskim OW NFZ ................................................................... 446
Tabela 974 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Śląskim OW NFZ ...................................................... 446
Tabela 975 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Śląskim OW NFZ................................................. 446
Tabela 976 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Śląskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 446
Tabela 977 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Śląskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 446
Tabela 978 – Programy profilaktyczne w Śląskim OW NFZ .............................................................................. 447
Tabela 979 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Świętokrzyskim OW NFZ ................... 448
Tabela 980 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Świętokrzyskim OW NFZ ....................................................... 448
Tabela 981 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Świętokrzyskim OW NFZ .......................................... 448
Tabela 982 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Świętokrzyskim OW NFZ..................................... 448
Tabela 983 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Świętokrzyskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 448
Tabela 984 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 448
Tabela 985 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ...... 449
Tabela 986– Liczba odwołań w rodzaju PRO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ........................................... 449
Tabela 987 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ............................. 449
591

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 988– Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ....................... 449
Tabela 989 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ ........................................................................................................................................... 449
Tabela 990 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na
dzień 31.12.2004 r............................................................................................................................................... 449
Tabela 991 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Wielkopolskim OW NFZ ................... 452
Tabela 992 – Liczba odwołań w rodzaju PRO Wielkopolskim OW NFZ ............................................................ 452
Tabela 993 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Wielkopolskim OW NFZ ........................................... 452
Tabela 994 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Wielkopolskim OW NFZ...................................... 452
Tabela 995 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w Wielkopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 452
Tabela 996 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Wielkopolskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 452
Tabela 997 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju PRO w Zachodniopomorskim OW NFZ ........ 454
Tabela 998 – Liczba odwołań w rodzaju PRO w Zachodniopomorskim OW NFZ ............................................. 454
Tabela 999 – Liczba zawartych umów w rodzaju PRO w Zachodniopomorskim OW NFZ ................................ 454
Tabela 1000 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju PRO w Zachodniopomorskim OW NFZ ........................ 454
Tabela 1001 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO w
Zachodniopomorskim OW NFZ .......................................................................................................................... 454
Tabela 1002 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO w Zachodniopomorskim OW NFZ na
dzień 31.12.2004 r............................................................................................................................................... 454
Tabela 1003 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK (NFZ ogółem) ............................................................. 456
Tabela 1004 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK ..................... 457
Tabela 1005 – Realizacja umów w rodzaju SOK na dzień 31.12.2004 r. ........................................................... 457
Tabela 1006 – Wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju SOK na dzień 31.12.2004 r. .............................. 458
Tabela 1007 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń w rodzaju SOK na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 458
Tabela 1008, wykres 61 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju SOK przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 460
Tabela 1009, wykres 62 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 461
Tabela 1010 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Dolnośląskim OW NFZ ................... 463
Tabela 1011 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Dolnośląskim OW NFZ ........................................................ 463
Tabela 1012 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Dolnośląskim OW NFZ ........................................... 463
Tabela 1013 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Dolnośląskim OW NFZ ..................................... 463
Tabela 1014 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Dolnośląskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 463
Tabela 1015 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ...................................................................................... 463
Tabela 1016 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ...... 464
Tabela 1017 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ .......................................... 464
Tabela 1018 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ...................................................... 464
Tabela 1019 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ........................ 464
Tabela 1020 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Kujawsko–
Pomorskim OW NFZ........................................................................................................................................... 464
Tabela 1021 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ........................................................................ 464
Tabela 1022 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Lubelskim OW NFZ......................... 466
Tabela 1023 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Lubelskim OW NFZ.............................................................. 466
592

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 1024 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Lubelskim OW NFZ ................................................ 466
Tabela 1025 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Lubelskim OW NFZ ........................................... 466
Tabela 1026 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Lubelskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 466
Tabela 1027 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r............................................................................................. 466
Tabela 1028 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Lubuskim OW NFZ.......................... 468
Tabela 1029 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Lubuskim OW NFZ .............................................................. 468
Tabela 1030 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Lubuskim OW NFZ ................................................. 468
Tabela 1031 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Lubuskim OW NFZ............................................ 468
Tabela 1032 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Lubuskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 468
Tabela 1033 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Lubuskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.............................................................................................. 468
Tabela 1034 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Łódzkim OW NFZ............................. 469
Tabela 1035 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Łódzkim OW NFZ ................................................................ 469
Tabela 1036 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Łódzkim OW NFZ ................................................... 469
Tabela 1037 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Łódzkim OW NFZ.............................................. 469
Tabela 1038 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Łódzkim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 469
Tabela 1039 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................ 469
Tabela 1040 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Małopolskim OW NFZ ..................... 470
Tabela 1041 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Małopolskim OW NFZ ......................................................... 470
Tabela 1042 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Małopolskim OW NFZ ............................................ 470
Tabela 1043 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Małopolskim OW NFZ....................................... 470
Tabela 1044 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Małopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 470
Tabela 1045 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ....................................................................................... 470
Tabela 1046 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Mazowieckim OW NFZ .................... 472
Tabela 1047 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Mazowieckim OW NFZ ........................................................ 472
Tabela 1048 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Mazowieckim OW NFZ ........................................... 472
Tabela 1049 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Mazowieckim OW NFZ ..................................... 472
Tabela 1050 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Mazowieckim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 472
Tabela 1051 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Mazowieckim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ...................................................................................... 472
Tabela 1052 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Opolskim OW NFZ........................... 473
Tabela 1053 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Opolskim OW NFZ............................................................... 473
Tabela 1054 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Opolskim OW NFZ.................................................. 473
Tabela 1055 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Opolskim OW NFZ ............................................ 473
Tabela 1056 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Opolskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 473
Tabela 1057 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Opolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.............................................................................................. 473
Tabela 1058 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Podkarpackim OW NFZ................... 474
Tabela 1059 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Podkarpackim OW NFZ....................................................... 474
Tabela 1060 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Podkarpackim OW NFZ.......................................... 474
593

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 1061 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podkarpackim OW NFZ............................................. 474
Tabela 1062 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Podkarpackim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 474
Tabela 1063 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ..................................................................................... 474
Tabela 1064 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Podlaskim OW NFZ ......................... 476
Tabela 1065 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Podlaskim OW NFZ ............................................................. 476
Tabela 1066 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Podlaskim OW NFZ ................................................ 476
Tabela 1067 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju w Podlaskim OW NFZ ................................................... 476
Tabela 1068 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Podlaskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 476
Tabela 1069 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ........................................................................................... 476
Tabela 1070 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Pomorskim OW NFZ ........................ 477
Tabela 1071 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Pomorskim OW NFZ............................................................ 477
Tabela 1072 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Pomorskim OW NFZ............................................... 477
Tabela 1073 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Pomorskim OW NFZ ......................................... 477
Tabela 1074 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Pomorskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 477
Tabela 1075 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .......................................................................................... 477
Tabela 1076 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Śląskim OW NFZ.............................. 478
Tabela 1077 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Śląskim OW NFZ.................................................................. 478
Tabela 1078 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Śląskim OW NFZ .................................................... 478
Tabela 1079 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Śląskim OW NFZ............................................... 478
Tabela 1080 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Śląskim OW
NFZ ..................................................................................................................................................................... 478
Tabela 1081 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r................................................................................................. 478
Tabela 1082 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Świętokrzyskim OW NFZ.................. 480
Tabela 1083 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Świętokrzyskim OW NFZ ..................................................... 480
Tabela 1084 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Świętokrzyskim OW NFZ ........................................ 480
Tabela 1085 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Świętokrzyskim OW NFZ................................... 480
Tabela 1086 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w
Świętokrzyskim OW NFZ .................................................................................................................................... 480
Tabela 1087 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r..................................................................................... 480
Tabela 1088 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ .... 482
Tabela 1089– Liczba odwołań w rodzaju SOK w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ......................................... 482
Tabela 1090 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ........................... 482
Tabela 1091 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ...................... 482
Tabela 1092 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Warmińsko–
Mazurskim OW NFZ ........................................................................................................................................... 482
Tabela 1093 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ...................................................................... 482
Tabela 1094 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Wielkopolskim OW NFZ.................. 484
Tabela 1095 – Liczba odwołań w rodzaju SOK Wielkopolskim OW NFZ .......................................................... 484
Tabela 1096 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Wielkopolskim OW NFZ ......................................... 484
Tabela 1097 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Wielkopolskim OW NFZ.................................... 484
594

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 1098 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w Wielkopolskim
OW NFZ.............................................................................................................................................................. 484
Tabela 1099 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r...................................................................................... 484
Tabela 1100 – Przebieg postępowania konkursowego w rodzaju SOK w Zachodniopomorskim OW NFZ ...... 485
Tabela 1101 – Liczba odwołań w rodzaju SOK w Zachodniopomorskim OW NFZ ........................................... 485
Tabela 1102 – Liczba zawartych umów w rodzaju SOK w Zachodniopomorskim OW NFZ .............................. 485
Tabela 1103 – Liczba rozwiązanych umów w rodzaju SOK w Zachodniopomorskim OW NFZ......................... 485
Tabela 1104 – Wartość zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK w
Zachodniopomorskim OW NFZ .......................................................................................................................... 485
Tabela 1105 – Koszty zrealizowanych umów oraz wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju
SOK w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r........................................................................... 485
Tabela 1106 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO (NFZ ogółem) ............................................................. 489
Tabela 1107 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO na dzień 31.12.2004 r........................................ 490
Tabela 1108, wykres 65 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO przypadająca na jednego mieszkańca
na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ .................................................................. 491
Tabela 1109 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Dolnośląskim OW NFZ ........................................... 492
Tabela 1110 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Dolnośląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.
............................................................................................................................................................................ 492
Tabela 1111 – Liczba zawartych umów w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ ...................................................... 493
Tabela 1112 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Kujawsko–Pomorskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 493
Tabela 1113 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Lubelskim OW NFZ ................................................ 494
Tabela 1114 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Lubelskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ... 494
Tabela 1115 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Lubuskim OW NFZ ................................................. 495
Tabela 1116 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Lubuskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .... 495
Tabela 1117 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Łódzkim OW NFZ ................................................... 496
Tabela 1118 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Łódzkim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ...... 496
Tabela 1119 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Małopolskim OW NFZ ............................................ 497
Tabela 1120 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Małopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.497
Tabela 1121 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Mazowieckim OW NFZ ........................................... 498
Tabela 1122 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Mazowieckim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.
............................................................................................................................................................................ 498
Tabela 1123 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Opolskim OW NFZ.................................................. 499
Tabela 1124 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Opolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. .... 499
Tabela 1125 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Podkarpackim OW NFZ.......................................... 501
Tabela 1126 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Podkarpackim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.
............................................................................................................................................................................ 501
Tabela 1127 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Podlaskim OW NFZ ................................................ 502
Tabela 1128 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Podlaskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.... 502
Tabela 1129 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Pomorskim OW NFZ............................................... 503
Tabela 1130 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Pomorskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r... 503
Tabela 1131 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Śląskim OW NFZ .................................................... 504
Tabela 1132 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Śląskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r. ....... 504
Tabela 1133 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Świętokrzyskim OW NFZ ........................................ 505
Tabela 1134 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Świętokrzyskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.
............................................................................................................................................................................ 505
Tabela 1135 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ ........................... 506

595

Raport NFZ za 2004 r.

Tabela 1136 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Warmińsko–Mazurskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 506
Tabela 1137 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Wielkopolskim OW NFZ ......................................... 507
Tabela 1138 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Wielkopolskim OW NFZ na dzień 31.12.2004 r.
............................................................................................................................................................................ 507
Tabela 1139 – Liczba zawartych umów w rodzaju ZAO w Zachodniopomorskim OW NFZ .............................. 508
Tabela 1140 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO w Zachodniopomorskim OW NFZ na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 508
Tabela 1141 Koszty refundacji ogółem na podstawie 98% danych szczegółowych przekazanych przez OW NFZ
............................................................................................................................................................................ 511
Tabela 1142 – 25 leków generujących najwyższe koszty w roku 2004 – na podstawie 98% danych szczegółowych
przekazanych przez OW NFZ .............................................................................................................................. 511
Tabela 1143 – Dynamika zmian.......................................................................................................................... 512
Tabela 1144 – Zgody indywidualne w podziale na kwartały .............................................................................. 516
Tabela 1145 – Zgody indywidualne w I–III kwartale 2004 r. – dane szczegółowe............................................. 517
Tabela 1146 – Zgody indywidualne w IV kwartale 2004 r. – dane szczegółowe ................................................ 517
Tabela 1147 – Zgody indywidualne w 2004 r. – dane szczegółowe.................................................................. 518
Tabela 1148 – Liczba zgód indywidualnych ....................................................................................................... 520
Tabela 1149 – Koszty zgód indywidualnych ....................................................................................................... 521
Tabela 1150 – Leczenie osób uprawnionym na terenie Polski w roku 2004....................................................... 524
Tabela 1151 – Leczenie planowane osób uprawnionych w roku 2004 wg rodzaju świadczenia ........................ 525
Tabela 1152 – Leczenie planowane osób uprawnionych w roku 2004 wg oddziału wojewódzkiego.................. 525
Tabela 1153 – Wartość zobowiązań Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawionych przez instytucje innych
państw członkowskich, wynikających z kosztów świadczeń udzielonych w roku 2004 na terenie innych państw
członkowskich ..................................................................................................................................................... 532
Tabela 1154 – Refundacja kosztów świadczeń udzielonych osobom ubezpieczonym w NFZ w roku 2004 na
terenie innych państw członkowskich UE i EOG ................................................................................................ 539
Tabela 1155 – Liczba przeprowadzonych kontroli w Oddziałach Wojewódzkich NFZ w 2004 r. ...................... 541
Tabela 1156 – Sprawy sądowe ogółem ............................................................................................................... 548
Tabela 1157 – Nadwykonania – liczba spraw sądowych.................................................................................... 549
Tabela 1158 – Ustawa 203 – liczba spraw sądowych......................................................................................... 550
Tabela 1159 – Ubezpieczenia zdrowotne – liczba spraw sądowych ................................................................... 550
Tabela 1160 – Prawo pracy – liczba spraw sądowych ....................................................................................... 551
Tabela 1161 – Zestawienie działań Rzeczników Praw Pacjenta w oddziałach Funduszu i w centrali ............... 555
Spis wykresów
Wykres 1 – Struktura zgonów w Polsce w 2003 r w % wszystkich zgonów........................................................... 42
Wykres 2 - Wydatki na zdrowie według parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca w krajach UE w 2003 r. (5) . 46
Tabela 19, wykres 3 – Liczba łóżek szpitalnych w poszczególnych województwach w latach 2003 i 2004 (4) .... 49
Wykres 4 – Liczba łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców w poszczególnych województwach
.............................................................................................................................................................................. 50
Tabela 20, wykres 5 – Liczba łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców w poszczególnych
województwach w latach 2003 i 2004 (4) ............................................................................................................. 51
Wykres 6 – Dynamika zmian planu finansowego wg rodzajów świadczeń .......................................................... 65
Wykres 7 – Przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2003–2004 (składka bieżąca i z lat
ubiegłych) w tys. zł ................................................................................................................................................ 77
Wykres 8 – Struktura planowanych kosztów świadczeń zdrowotnych .................................................................. 84
Wykres 9 – Struktura zrealizowanych kosztów świadczeń zdrowotnych .............................................................. 84

596

Raport NFZ za 2004 r.

Wykres 10 – Realizacja planu kosztów administracyjnych w 2004 r. w poszczególnych Oddziałach
Wojewódzkich NFZ ............................................................................................................................................... 86
Wykres 11 – Zobowiązania ................................................................................................................................... 88
Wykres 12 – Wyniki finansowe netto oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ za 2004 r. (w tys. zł) .................. 89
Wykres 13 – Czynniki kształtujące wynik finansowy NFZ w 2004 r. .................................................................... 90
Wykres 14 – Realizacja umów na świadczenia zdrowotne (NFZ ogółem) ............................................................ 95
Wykres 15 – Saldo należności i zobowiązań poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ i jego procentowy
udział w wartości umów zrealizowanych w oddziale (wynik ujemny wskazuje, że koszt świadczeń udzielonych
mieszkańcom danego województwa, w jednostkach służby zdrowia innych województw, jest wyższy niż koszt
świadczeń udzielonych mieszkańcom innych województw w jednostkach służby zdrowia tego województwa) .... 97
Wykres 16 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju POZ w oddziałach
wojewódzkich NFZ.............................................................................................................................................. 116
Tabela 86, wykres 17 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju POZ przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 118
Wykres 18 Średnia liczba zadeklarowanych do lekarza POZ w województwie opolskim wg stanu na dzień 31
grudnia 2004 r. w zależności od formy organizacyjnej jednostki ....................................................................... 127
Wykres 19 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju AOS w oddziałach
wojewódzkich NFZ.............................................................................................................................................. 141
Wykres 20 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
rodzaju AOS w 2004 r......................................................................................................................................... 144
Tabela 140, wykres 21 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju AOS przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 145
Tabela 141, wykres 22 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 146
Wykres 23 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju AOS na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 147
Wykres 24 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju SZP w oddziałach
wojewódzkich NFZ.............................................................................................................................................. 179
Wykres 25 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
rodzaju SZP w 2004 r.......................................................................................................................................... 182
Tabela 243, wykres 26 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju SZP przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 183
Tabela 244, wykres 27 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 184
Wykres 28 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SZP na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 185
Wykres 29 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju PSY w oddziałach
wojewódzkich NFZ.............................................................................................................................................. 213
Wykres 30 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
rodzaju PSY w 2004 r.......................................................................................................................................... 216
Tabela 346, wykres 31 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PSY przypadająca na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 217
Tabela 347, wykres 32 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 218
Wykres 33 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 219
Wykres 34 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju REH w oddziałach
wojewódzkich NFZ.............................................................................................................................................. 250

597

Raport NFZ za 2004 r.

Wykres 35 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
rodzaju REH w 2004 r. ....................................................................................................................................... 253
Tabela 449, wykres 36 – Koszty zrealizowanych umów zawartyych w rodzaju REH przypadająca na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 254
Tabela 450, wykres 37 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 255
Wykres 38 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REH na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 256
Wykres 39 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju OPD w oddziałach
wojewódzkich NFZ.............................................................................................................................................. 288
Wykres 40 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
rodzaju OPD w 2004 r. ....................................................................................................................................... 291
Tabela 552, wykres 41 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju OPD przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 292
Tabela 553, wykres 42 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 293
Wykres 43 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPD na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 294
Wykres 44 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju STM w oddziałach
wojewódzkich NFZ.............................................................................................................................................. 326
Wykres 45 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
rodzaju STM w 2004 r......................................................................................................................................... 329
Tabela 655, wykres 46 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju STM przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 330
Tabela 656, wykres 47 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 331
Wykres 48 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju STM na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 332
Wykres 49 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju UZD w oddziałach
wojewódzkich NFZ.............................................................................................................................................. 360
Wykres 50 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju RTM w oddziałach
wojewódzkich NFZ.............................................................................................................................................. 383
Wykres 51 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
rodzaju RTM w 2004 r. ....................................................................................................................................... 386
Tabela 793, wykres 52 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju RTM przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 387
Tabela 794, wykres 53 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 388
Wykres 54 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RTM na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 389
Wykres 55 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju PRO w Oddziałach
Wojewódzkich NFZ ............................................................................................................................................. 417
Wykres 56 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
rodzaju PRO w 2004 r. ....................................................................................................................................... 419
Tabela 896, wykres 57 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju PRO przypadająca na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ............................................... 420
Wykres 58 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju PRO na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 421

598

Raport NFZ za 2004 r.

Wykres 59 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju SOK w Oddziałach
Wojewódzkich NFZ ............................................................................................................................................. 456
Wykres 60 – Wartość zawartych oraz koszty zrealizowanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
rodzaju SOK w 2004 r......................................................................................................................................... 459
Tabela 1008, wykres 61 – Koszty zrealizowanych umów zawartych w rodzaju SOK przypadające na jednego
mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r................................ 460
Tabela 1009, wykres 62 – Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK przypadająca na
jednego mieszkańca na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w 2004 r. ................. 461
Wykres 63 – Porównanie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju SOK na dzień
31.12.2004 r. ....................................................................................................................................................... 462
Wykres 64 – Liczba umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w rodzaju ZAO w Oddziałach
Wojewódzkich NFZ ............................................................................................................................................. 489
Tabela 1108, wykres 65 – Koszty zrealizowanych umów w rodzaju ZAO przypadająca na jednego mieszkańca
na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ .................................................................. 491
Wykres 66 – Nakłady poniesione na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w latach 1999–2004 przez
ORKCH i OOWNFZ............................................................................................................................................ 499
Wykres 67 – Struktura ogólnej liczby zgód indywidualnych ............................................................................... 519
Wykres 68 – Struktura ogólnej kwoty kosztów zgód indywidualnych ................................................................. 519
Wykres 69 – Liczba świadczeń udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji na
terenie Polski w roku 2004 wg kraju................................................................................................................... 523
Wykres 70 – Koszt średni świadczeń udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji
wg dokumentu uprawniającego do świadczeń .................................................................................................... 525
Wykres 71 – Liczba formularzy E 125 wystawionych przez oddziały wojewódzkie NFZ.................................... 526
Wykres 72 – Liczba świadczeń udzielonych osobom uprawnionym wg daty początku udzielenia świadczenia.. 527
Wykres 73 – Liczba oraz średni koszt świadczeń udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o
koordynacji na terenie Polski w roku 2004 wg grup wiekowych i płci ............................................................... 527
Wykres 74 – Struktura świadczeń udzielonych osobom uprawnionym w roku 2004 wg rodzaju świadczenia
wykazanego na formularzu E 125 ....................................................................................................................... 528
Wykres 75 – Koszt świadczeń udzielonych osobom uprawnionym w roku 2004 wg rodzaju świadczenia
wykazanego na formularzu E 125 ....................................................................................................................... 529
Wykres 76 – Liczba hospitalizacji i średni koszt pobytu osób uprawnionych na podstawie przepisów o
koordynacji w szpitalach na terenie Polski w roku 2004 wg długość pobytu ..................................................... 529
Wykres 77 – Średni koszt świadczeń zdrowotnych udzielonych polskim ubezpieczonym w 2004 r. na terenie UE w
ramach przepisów o koordynacji w podziale na państwa (w przeliczeniu na zł) ................................................ 533
Wykres 78 – Liczba i średni koszt świadczeń zdrowotnych udzielonych na terenie UE...................................... 533
Wykres 79 – Liczba i średni koszt świadczeń zdrowotnych udzielonych na terenie państw UE i EOG polskim
ubezpieczonym w 2004 roku w ramach przepisów o koordynacji wg grupy wiekowej i rodzaju uprawnienia.. 534
Wykres 80 – Liczba formularzy E 125 wystawionych przez instytucje innych państw członkowskich w związku ze
świadczeniami udzielonymi ubezpieczonym w NFZ na terenie UE w roku 2004 na podstawie przepisów o
koordynacji wg grup kosztowych ........................................................................................................................ 534
Wykres 81 – Średnia wysokość kwot wynikających z wniosku o zwrot kosztów poniesionych przez osobę
ubezpieczoną w związku z leczeniem na terenie innego państw członkowskiego oraz wysokość refundacji zgodnie
z kwotą faktycznych wypłat dokonanych przez oddziały wojewódzkie ................................................................ 538
Wykres 82 – Średnia wysokość kwot wynikających z wniosku o zwrot kosztów poniesionych przez osobę
ubezpieczoną w związku z leczeniem na terenie innego państw członkowskiego oraz wysokość refundacji zgodnie
z kwotą faktycznych wypłat wg oddziału wojewódzkiego NFZ............................................................................ 539

599

Raport NFZ za 2004 r.

Spis rysunków
Rysunek 1 - Struktura ludności wg płci i wieku w 2003 r. .................................................................................... 41
Rysunek 2 – Kierunki migracji dla Dolnośląskiego OW NFZ............................................................................... 98
Rysunek 3 – Kierunki migracji dla Kujawsko–Pomorskiego OW NFZ................................................................. 99
Rysunek 4 – Kierunki migracji dla Lubelskiego OW NFZ .................................................................................. 100
Rysunek 5 – Kierunki migracji dla Lubuskiego OW NFZ ................................................................................... 101
Rysunek 6 – Kierunki migracji dla Łódzkiego OW NFZ ..................................................................................... 102
Rysunek 7 – Kierunki migracji dla Małopolskiego OW NFZ.............................................................................. 103
Rysunek 8 – Kierunki migracji dla Mazowieckiego OW NFZ............................................................................. 104
Rysunek 9 – Kierunki migracji dla Opolskiego OW NFZ ................................................................................... 105
Rysunek 10 – Kierunki migracji dla Podkarpackiego OW NFZ ......................................................................... 106
Rysunek 11 – Kierunki migracji dla Podlaskiego OW NFZ................................................................................ 107
Rysunek 12 – Kierunki migracji dla Pomorskiego OW NFZ .............................................................................. 108
Rysunek 13 – Kierunki migracji dla Śląskiego OW NFZ .................................................................................... 109
Rysunek 14 – Kierunki migracji dla Świętokrzyskiego OW NFZ ........................................................................ 110
Rysunek 15 – Kierunki migracji dla Warmińsko–Mazurskiego OW NFZ........................................................... 111
Rysunek 16 – Kierunki migracji dla Wielkopolskiego OW NFZ ......................................................................... 112
Rysunek 17 – Kierunki migracji dla Zachodniopomorskiego OW NFZ .............................................................. 113

600

Raport NFZ za 2004 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

