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1. Cel i zakres analizy 
Głównym celem podjęcia prac analitycznych była potrzeba określenia faktycznego poziomu 

finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia leczenia pacjentów, których terapie 

charakteryzowały się najwyższymi kosztami jednostkowymi. W szczególności niezbędne 

było zbadanie wpływu kosztów leczenia tej grupy pacjentów na sytuację finansową 

poszczególnych oddziałów wojewódzkich w kontekście obecnego algorytmu podziału 

środków w planie finansowym Funduszu i jego ewentualnych modyfikacji. Celem analizy 

była weryfikacja hipotezy o istotnym znaczeniu kosztów leczenia stosunkowo nielicznej 

grupy „najdroższych” pacjentów dla ogólnych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej 

ponoszonych przez NFZ. Autorzy mają ponadto nadzieję, że przedstawione wyniki poszerzą 

wiedzę o redystrybucji i wydatkowaniu środków publicznych w systemie opieki zdrowotnej. 

W żadnym przypadku przedmiotowe opracowanie nie może być wykorzystane 

do podważania konstytucyjnej zasady solidaryzmu społecznego w systemie ubezpieczenia 

zdrowotnego lub do stygmatyzowania najciężej chorych pacjentów.  

Analizą objęto pacjentów, których roczne koszty leczenia poniesione przez Fundusz w roku 

2011 przekroczyły 100 tys. zł na każdego z nich. Przyjęty poziom kosztów leczenia 

pojedynczego pacjenta odpowiada w przybliżeniu trzykrotności produktu krajowego brutto1 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca Polski. Dodatkowo w tej populacji pacjentów wyodrębniono 

grupę, której koszty jednostkowe w roku 2011 były szczególnie wysokie i przekroczyły 

500 tys. zł.  

Populacja pacjentów podlegała analizie w następujących przekrojach: 

− płeć i wiek; 

− miejsce (województwo) zamieszkania; 

− koszty według rodzajów; 

− koszty według rozpoznań („najdroższe” choroby). 

 

   

                                                                 
1 Według danych GUS produkt krajowy brutto Polski na 1 mieszkańca wynosił w 2010 r. 37.064 zł 
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2. Dane wykorzystane w analizie 
Wykorzystano dane o leczeniu pacjentów i jego kosztach, zgromadzone w systemie 

informatycznym Centrali NFZ. W szczególności uwzględniono informacje o świadczeniach 

opieki zdrowotnej udzielonych i sfinansowanych przez poszczególne oddziały wojewódzkie 

Funduszu na rzecz poszczególnych pacjentów w roku 2011 według stanu bazy danych 

na koniec marca 2012 r. Ze względu na konieczność zachowania spójności danych, w analizie 

pominięto informacje o kosztach leczenia za granicą. Z powodu niewielkiej istotności dla celu 

analizy zrezygnowano z badania kosztów podstawowej opieki zdrowotnej i refundacji za leki 

wydane w aptekach otwartych2. 

3. Podstawowe wyniki 
W 2011 r. Narodowy Fundusz Zdrowia poniósł roczne koszty leczenia przekraczające 

100 tys. zł na osobę na rzecz 13.815 pacjentów, którzy stanowili 0,0373% populacji Polaków. 

Jednocześnie łączne koszty dla tej grupy wyniosły 2.185.289.176 zł,3 co stanowiło 4,45% 

kwoty kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ogółem (z wyłączeniem refundacji aptecznej). 

W przeliczeniu na 1 pacjenta w ww. grupie koszt leczenia wyniósł 158 tys. zł, czyli prawie 

151% dolnej granicy kwalifikującej do analizowanej grupy. Należy zauważyć, że jest 

to wartość blisko stukrotnie wyższa od rocznych kosztów świadczeń finansowanych przez 

NFZ w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego4. Ponieważ mediana kosztu pojedynczego 

pacjenta w analizowanej grupie wyniosła nieco ponad 125 tys. zł, a więc była niższa 

od średniej arytmetycznej, rozkład należy uznać za prawo skośny, czyli wartości bliższe 

dolnej granicy są częstsze niż wysokie koszty jednostkowe.  

W analizowanej grupie pacjentów było 187 osób (1,35% populacji grupy analizowanej), 

których roczne koszty leczenia przekroczyły 500 tys. zł. Łączne koszty dla tej grupy były 

równe 183.098.653 zł, co stanowiło 8,38% kosztów całej grupy analizowanej. Średni koszt 

                                                                 
2 Łączne koszty refundacji aptecznej w przypadku analizowanej grupy 13.815 pacjentów wyniosły dodatkowo 
38 mln zł (1,7% kwoty pozostałych kosztów dla tej grupy), tak wiec można uznać, że nie miały istotnego 
znaczenia na wyników analizy. Warto jednakże zwrócić uwagę, ze najwyższa refundacja w stosunku do 
pojedynczego pacjenta z analizowanej grupy, to 82,5 tys. zł, przy średniej arytmetycznej na poziomie 2.767 zł 
i medianie 487 zł. Oznacza to, że zróżnicowanie kwot refundacji jest jeszcze większe niż w przypadku 
pozostałych świadczeń. 
3 Należy zwrócić uwagę, że jest to kwota wyższa od rocznych łącznych wydatków Funduszu na opiekę 
psychiatryczną i leczenie uzależnień w roku 2011. 
4 W celu pokrycia średnich kosztów leczenia jednego pacjenta w analizowanej grupie niezbędne było 
wydatkowanie w całości składek wniesionych przez 50 ubezpieczonych pobierających przeciętne 
wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2011 r. Na pokrycie kosztów leczenia całej analizowanej grupy 
musiało się złożyć 689.800 średnio zarabiających Polaków (według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w 2011 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2011 r. wyniosło 3399,52 zł.; roczna kwota 
składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 3168,12 zł) 



4 
 

leczenia był równy prawie 989 tys. zł, czyli dwukrotność dolnej granicy dla podgrupy 

i dziesięciokrotność dolnej granicy dla całej populacji analizowanej. Porównanie tych 

wartości z przedstawionymi wyżej wartościami średniej i mediany wskazuje 

na nierównomierny rozkład kosztów indywidualnych i istnienie stosunkowo nielicznej, 

ale charakteryzującej się niezwykle wysokimi kosztami leczenia grupy pacjentów. 

Pacjentem, którego roczne koszty leczenia były najwyższe i wyniosły 3.390.449 zł była osoba 

chora na mukopolisacharydozę typu II (ICD-10 E76.1). 

4. Koszty według płci i wieku 
W analizowanej grupie pacjentów, których koszty leczenia w roku 2011 przekroczyły 100 

tys. zł, ponad połowę (53%) stanowili mężczyźni. Należy zwrócić uwagę, ze udział obu płci 

w populacji Polaków przedstawia się dokładnie odwrotnie5. Udział łącznych kosztów leczenia 

mężczyzn był jeszcze wyższy i wyniósł 56%. W grupie pacjentów, których roczne koszty 

przekroczyły 500 tys. zł dysproporcje były jeszcze większe. Udział liczby pacjentów płci 

męskiej przekroczył 58%, a udział kosztów ich leczenia wyniósł 64%. Oznacza to, że nie 

tylko stosunkowo więcej mężczyzn zakwalifikowało się do analizowanej grupy, 

ale jednostkowo ich leczenie było kosztowniejsze niż kobiet. 

Na wykresie nr 1 przedstawiono liczbę pacjentów analizowanej grupy w podziale na grupy 

wiekowe i płeć. Przedstawione na wykresie wyniki wskazują na jednoznaczny związek 

pomiędzy wiekiem i liczbą chorych – największa liczba pacjentów to osoby pomiędzy 50 a 69 

rokiem życia. Dotyczy to pacjentów obu płci. Należy jednak zauważyć, że praktycznie we 

wszystkich grupach wiekowych liczba chorych płci męskiej przewyższa liczbę kobiet. 

Wyjątek stanowi grupa wiekowa 80-89 lat, ale należy pamiętać, że udział mężczyzn w tym 

wieku w populacji wynosi zaledwie 25%.  

                                                                 
5 Według prognozy GUS w 2011 r. 51,8% ludności Polski stanowiły kobiety. 
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Wykres 1.  Liczba pacjentów w analizowanej grupie w podziale na grupy wiekowe i płeć 

 

Dane przedstawione na wykresie nr 2 nie tylko potwierdzają obserwacje już dokonane, 

ale pozwalają także dostrzec kilka nowych elementów i związków. Odniesienie liczby 

pacjentów do populacji w danej grupie wiekowej pozwala zauważyć, że tylko w przedziale 

wiekowym 20-59 lat odsetek pacjentów o szczególnie wysokich kosztach leczenia jest 

jednakowy w przypadku kobiet i mężczyzn. Zarówno w przypadku dzieci, jak i osób 

starszych przewaga udziału pacjentów płci męskiej jest bardzo wyraźna. 

Wykres 2.  Liczba pacjentów w analizowanej grupie na 100 tys. ludności 
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Na wykresie nr 3 przedstawiono średni koszt leczenia jednej osoby w analizowanej grupie 

z uwzględnieniem płci w poszczególnych grupach wiekowych. Można zauważyć, 

że w przedziale wiekowym 40-89 lat koszt ten jest na zbliżonym poziomie, bez istotnych 

odchyleń związanych z płcią pacjentów (w przypadku kobiet poziom ok. 150 tys. zł jest 

ustabilizowany od 20 roku życia). Najwyższy poziom kosztów jednostkowych zarówno 

w przypadku kobiet, jak i mężczyzn odnotowano w grupie wiekowej 10-19 lat, przy czym 

średni koszt leczenia mężczyzny w tej grupie wiekowej był o 33% wyższy niż kobiety. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku pacjentów w wieku powyżej 90 lat. 

Wykres 3.  Średni koszt leczenia 1 pacjenta (zł) w 2011 r. 
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6 Mukopolisacharydoza typu II występuje głównie u chłopców. 
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Wykres 4. Liczba pacjentów, których koszty leczenia przekroczyły w 2011 r. 500 tys. zł 
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Wykres 5.  Udział kosztów poszczególnych rodzajów świadczeń w łącznych kosztach leczenia 
analizowanej grupy 
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sytuacji racjonalne finansowanie wydaje się możliwe, np. poprzez rozliczenie 

wg indywidualnej wyceny kosztów leczenia poszczególnych przypadków8.  

Tabela 1.  Dane o najwyższych jednostkowych kosztach leczenia szpitalnego w odniesieniu 
do głównej przyczyny terapii 

Przyczyna leczenia szpitalnego  

(rozpoznanie główne wg klasyfikacji ICD 10) 

Liczba 

pacjent

ów 

Koszty 

leczenia 

szpitalnego 

ogółem dla 

rozpoznania 

(zł) 

Koszt 

leczenia na 

1 pacjenta 

(zł) 

E76.1  mukopolisacharydoza, typ II 36 52 261 522 1 451 709

E76.2  inne mukopolisacharydozy 5 6 915 985 1 383 197

E74.0  choroba spichrzeniowa glikogenu 18 14 825 313 823 629

E75.2  inne sfingolipidozy 59 40 744 038 690 577

E76.0  mukopolisacharydoza, typ I 20 13 548 834 677 442

E75.5  inne zaburzenia spichrzania lipidów 4 1 852 170 463 042

P91.0  niedokrwienie mózgu noworodka 2 853 437 426 718

G04.0  ostre rozsiane zapalenie mózgu 1 407 286 407 286

G56  mononeuropatie kończyny górnej 1 352 856 352 856

A27  krętkownica /leptospiroza/ 1 345 672 345 672

E75.0  gm2 gangliozydoza 7 2 370 442 338 635

C24.0  zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe 1 286 743 286 743

D65  rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe 

/zespół odwłóknienia/ 
1 275 607 275 607

T09.3  uraz rdzenia kręgowego, poziom 

nieokreślony 
1 271 495 271 495

                                                                 
8  Stosowany obecnie do rozliczeń świadczeń szpitalnych System Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) 
przewiduje taką możliwość 
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Przyczyna leczenia szpitalnego  

(rozpoznanie główne wg klasyfikacji ICD 10) 

Liczba 

pacjent

ów 

Koszty 

leczenia 

szpitalnego 

ogółem dla 

rozpoznania 

(zł) 

Koszt 

leczenia na 

1 pacjenta 

(zł) 

S14  uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka 

szyjnego kręgosłupa 
2 537 038 268 519

T17.4  ciało obce tchawicy 1 257 764 257 764

T22.2   oparzenie termiczne II stopnia barku i 

kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki 
1 256 092 256 092

G00.3  zapalenie opon mózgowych gronkowcowe 3 706 977 235 659

K51  wrzodziejące zapalenie jelita grubego 1 233 077 233 077

T22.3  oparzenie termiczne III stopnia barku i 

kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki 
6 1 378 996 229 833

V47.0  użytkownik samochodu ranny w kolizji z 

ustalonym lub stałym przedmiotem (kierowca ranny 

w wypadku niedrogowym) 

1 228 916 228 916

D66  dziedziczny niedobór czynnika VIII 212 47 754 411 225 257

Q25.8  inne wrodzone wady rozwojowe dużych 

tętnic 
1 221 404 221 404

A84.9  wirusowe zapalenie mózgu przenoszone 

przez kleszcze, nie określone 
1 207 231 207 231

Q31.1  wrodzone zwężenie podgłośniowe 1 201 957 201 957

W75.0  przypadkowe zadławienie i zadzierzgnięcie 

w łóżku (w domu) 
1 200 426 200 426
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7. Koszty w ujęciu regionalnym 
Podobnie jak w przypadku analizy przyczyn szczególnie wysokich kosztów leczenia, 

do porównania sytuacji poszczególnych oddziałów wojewódzkich wykorzystano dane 

o kosztach poniesionych w rodzaju leczenie szpitalne w roku 2011. Jako podstawę 

kwalifikacji terytorialnej przyjęto województwo zamieszkania pacjenta. W tabeli 

nr 2 zestawiono wyniki odnoszące się do populacji pacjentów, których roczny koszt leczenia 

w szpitalu przekroczył 100 tys. zł z uwzględnieniem grupy osób9, których koszty leczenia 

przekroczyły 500 tys. zł. Analizując dane w tabeli należy zwrócić uwagę na nierównomierne 

rozmieszczenie terytorialne miejsc zamieszkania pacjentów, a w konsekwencji 

nierównomierne obciążenie kosztami ich leczenia poszczególnych oddziałów wojewódzkich 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Liczba pacjentów i wartość kosztów została odniesiona 

do liczby ubezpieczonych w oddziale wojewódzkim. Wielkości wskaźników na 1 mln 

ubezpieczonych mieszkających na terenie oddziału wojewódzkiego została zobrazowana na 

mapkach. Kolorami (od niebieskiego do czerwonego) oznaczono wartości od najniższej 

do najwyższej.  

Tabela 2.  Koszty poniesione w 2011 r. w rodzaju leczenie szpitalne, przekraczające 100 tys. zł 

 

                                                                 
9 Suma liczby pacjentów o kosztach leczenia powyżej 500 tys. zł  w poszczególnych oddziałach jest o 1 większa 
od liczby w pozycji RAZEM w tabeli, co wynika ze zmiany województwa zamieszkania pacjenta w trakcie roku. 

liczba 
pacjentów

wartość 
świadczeń (z ł )

Liczba pacjentów 
na 1 mln 

ubezpieczonych

Wartość 
świadczeń
na 1 mln 

ubezpieczonych 
(z ł )

liczba 
pacjentów

wartość 
świadczeń (z ł )

Liczba pacjentów 
na 1 mln 

ubezpieczonych

Wartość 
świadczeń
na 1 mln 

ubezpieczonych 
(z ł )

DOLNOŚLĄSKI 930 150 578 226 330,0 53 438 394 17 14 975 730 6,03 5 314 706

KUJAWSKO-POMORSKI 679 115 660 948 330,0 56 216 280 12 12 924 760 5,83 6 281 999

LUBELSKI 722 111 344 801 338,9 52 269 058 9 8 153 108 4,22 3 827 348

LUBUSKI 296 48 838 044 296,8 48 966 630 6 6 197 202 6,02 6 213 519

ŁÓDZKI 726 107 197 161 292,0 43 109 777 6 6 070 138 2,41 2 441 131

MAŁOPOLSKI 938 159 610 029 291,7 49 642 209 23 26 340 489 7,15 8 192 468

MAZOWIECKI 1 969 297 487 305 381,9 57 701 088 20 16 657 250 3,88 3 230 865

OPOLSKI 247 37 991 903 262,3 40 337 959 3 5 316 824 3,19 5 645 146

PODKARPACKI 578 98 105 082 280,1 47 540 169 19 16 744 040 9,21 8 113 897

PODLASKI 473 73 894 148 410,1 64 064 146 6 4 053 539 5,20 3 514 304

POMORSKI 646 101 261 601 292,4 45 833 873 10 6 353 216 4,53 2 875 646

ŚLĄSKI 1 147 180 790 814 255,6 40 289 945 15 17 556 320 3,34 3 912 495

ŚWIĘTOKRZYSKI 373 56 242 264 298,1 44 948 252 4 2 548 044 3,20 2 036 371

WARMIŃSKO-MAZURSKI 462 71 936 695 326,1 50 783 169 5 3 980 369 3,53 2 809 911

WIELKOPOLSKI 1 098 184 184 208 323,1 54 204 189 17 22 427 547 5,00 6 600 278

ZACHODNIOPOMORSKI 628 103 613 267 376,6 62 133 799 16 12 732 991 9,59 7 635 597

RAZEM 11 912 1 898 736 494 318,0 50 687 282 187 183 031 568 4,99 4 886 077

Roczny koszt leczenia powyżej 100 tys. zł W tym roczny koszt leczenia powyżej 500 tys. zł 

Oddział  wojewódzki
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Rysunek 1. Liczba pacjentów na 1 mln ubezpieczonych (pow. 100 tys.) 

 

Średnia liczba pacjentów w przeliczeniu na 1 mln ubezpieczonych, których koszt leczenia 

przekroczył 100 tys. zł, wynosi dla Polski 318 pacjentów, przy dużym zróżnicowaniu tego 

wskaźnika pomiędzy województwami. Najniższe wskaźniki występują w południowej części 

Polski, w województwach: świętokrzyskim (298,1), małopolskim (291,7), podkarpackim 

(280,1), opolskim (262,3) i śląskim, w którym wskaźnik jest niższy od średniej o 17% 

i kształtuje się na poziomie 255,6. Najwięcej pacjentów w przeliczeniu na 1 mln 

mieszkańców zamieszkuje woj. podlaskie – 410,1 – wskaźnik przekracza średnią o 28%, woj. 

mazowieckie – 381,9 – wskaźnik przekracza średnią o 20%, woj. zachodniopomorskie – 

376,6 – wskaźnik przekracza średnią o 18%. 

 

 

262,3 255,6

292,4

291,7

298,1

280,1 
318,0

410,1

381,9

330,0

296,8  323,1

292,0

330,0 
338,9

376,6
326,1
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Rysunek 2.  Wartość świadczeń w zł na 1 mln ubezpieczonych (pow. 100 tys. zł) 

 

Średnia wartość świadczeń dla Polski w przeliczeniu na 1 mln ubezpieczonych 

(pow. 100 tys. zł) wynosi 50 687 782 zł. Największe koszty w przeliczeniu na 1 mln 

ubezpieczonych ponosi Podlaski OW NFZ – 64 064 146 zł, co stanowi 126% średniej 

wartości świadczeń dla Polski oraz Zachodniopomorski OW NFZ – 62 133 799 zł – wskaźnik 

wyższy o 22% od średniej dla Polski. Najmniejsze koszty w przeliczeniu na 1 mln 

mieszkańców ponoszą oddziały: Opolski (40 337 959 zł, co stanowi 79% średniej wartości 

dla Polski) i Śląski – 40 289 945 (odpowiednio – 79%). Różnica pomiędzy wartościami 

skrajnymi (wartość największa – woj. podlaskie i wartość najmniejsza – woj. śląskie) 

wyniosła 23 774 201 zł. 

62 133 799 
50 783 169

40 337 959
40 289 945

45 833 873

49 642 209

44 948 252

47 540 169
50 687 282 

64 064 146 

57 701 088

56 216 280

48 966 630 54 204 189

43 109 777

53 438 394 
52 269 058 
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Rysunek 3. Liczba pacjentów (pow. 500 tys.) na 1 mln ubezpieczonych 

 

Podobnie kształtuje się rozkład kosztów leczenia pacjentów przekraczających kwotę 

500 tys. zł. Największa liczba pacjentów w przeliczeniu na 1 mln ubezpieczonych, których 

koszt leczenia przekroczył 500 tys. zł, zamieszkuje woj. zachodniopomorskie - 9,59 oraz 

podkarpackie – 9,21. Najmniej pacjentów z tej grupy zamieszkuje województwo łódzkie – 

2,41. Wartość wskaźnika dla Polski wynosi 4,99. 

9,59

3,53

3,19 3,34

4,53

7,15

3,20

9,21
4,99 

5,20

3,88

5,83

6,02 5,00

2,41

6,03
4,22
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Rysunek 4. Wartość świadczeń w zł na 1 mln ubezpieczonych (pow. 500 tys.) 

 

Średnia wartość świadczeń w przeliczeniu na 1 mln ubezpieczonych w przypadku kosztów 

leczenia przekraczających 500 tys. zł wynosi dla Polski 4 886 077 zł. Najwyższe koszty 

ponoszone są na terenie woj. małopolskiego – 8 192 468, co stanowi 167% wartości średniej, 

na terenie woj. podkarpackiego – odpowiednio 8 113 897 zł – 166% średniej i na terenie 

woj. zachodniopomorskiego – 7 635 597 zł – 156% średniej. Najmniejsze koszty dotyczą 

woj. świętokrzyskiego – 2 036 371 zł, woj. łódzkiego – 2 441 131 zł, woj. pomorskiego – 

2 875 646 zł i woj. warmińsko – mazurskiego - 2 809 911 zł. Kwoty te kształtują się 

na poziomie 41% - 57% wartości średniej. Różnica pomiędzy wartością wskaźnika 

najwyższego w woj. małopolskie i najniższego w sąsiadującym woj. świętokrzyskim wynosi 

6 156 097 zł. 

Porównując koszty leczenia analizowanej grupy pacjentów – jednostkowo powyżej 100 tys. zł 

rocznie z danymi o kosztach leczenia szpitalnego zawartymi w planie finansowym 

Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 201110 można zauważyć, że względne obciążenie 

                                                                 
10 Plan finansowy NFZ na rok 2011 po zmianie z dnia 29.12.2011 

7 635 597

2 809 911

5 645 146 3 912 495

2 875 646

8 192 468

2 036 371

8 113 897 
4 886 077

3 514 304 

3 230 865

6 281 999

6 213 519 6 600 278

2 441 131

5 314 706 
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nakładów szpitalnych kosztami leczenia grupy analizowanej nie jest równomierne (rozkład 

udziału kosztów został przedstawiony na mapie poniżej).  

Rysunek 5. Udział kosztów leczenia analizowanej grupy pacjentów (powyżej 100 tys. zł) 
w planowanych kosztach leczenia szpitalnego ogółem 

 

Należy zwrócić uwagę, że rozkład udziału kosztów w przybliżeniu odpowiada poziomowi 

współczynników liczby pacjentów i kosztów leczenia analizowanej grupy w przeliczeniu 

na 1 milion ubezpieczonych w oddziale wojewódzkim NFZ. Tym niemniej należy dostrzec 

pewne różnice w przypadku Małopolskiego OW NFZ, w przypadku którego niższym 

od średniej krajowej współczynnikom odniesionym do populacji odpowiada wyższy 

od średniej udział kosztów leczenia analizowanej grupy w ogólnych kosztach leczenia 

szpitalnego. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku Mazowieckiego OW. NFZ. 

Prawdopodobnym wytłumaczeniem jest struktura pacjentów w analizowanej grupie, 

a w szczególności udział w niej pacjentów, których koszty leczenia były najwyższe - 

przekraczały 500 tys. zł.  

Analizując zależność pomiędzy wysokością kosztów i strukturą demograficzną osób 

zamieszkujących poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ należy stwierdzić, że nie istnieje 

7,26%

6,12%

7,07% 
6,91% 

8,81% 

6,63%

7,92%

7,11% 7,89%

5,62%

7,20% 
7,21% 

8,43%

7,73%

5,59% 5,63%

6,43%
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dodatnia korelacja pomiędzy udziałem osób starszych, (które częściej korzystają 

ze świadczeń) w populacji województwa a wysokością kosztów związanych z finansowaniem 

najdroższych przypadków chorobowych. Dla przykładu udział osób starszych (mężczyzn 60+ 

i kobiet 65+) zamieszkujących woj. łódzkie jest najwyższy (19,6% przy średniej dla kraju 

17,48%), natomiast wartość świadczeń w zł. a 1 mln ubezpieczonych (koszty pow. 100 tys. zł) 

jest dużo mniejszy od średniej krajowej i jest jednym z niższych w kraju. Z kolei 

w woj. warmińsko-mazurskim, w którym udział osób starszych w całości populacji 

województwa jest najmniejszy i kształtuje się na poziomie 15,3%, poziom kosztów kształtuje 

się na poziomie średniej krajowej. 

8. Podsumowanie  
Przedstawione wyniki, potwierdzające na istotne znaczenie kosztów leczenia analizowanej 

grupy pacjentów dla ogólnego poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 

ze środków publicznych, na potrzebę kontynuowania prac analitycznych i prognostycznych 

w kierunku ewentualnego bliższego powiązania wydatków związanych z opieką zdrowotną 

nad ww. grupą pacjentów i alokacją środków finansowych pomiędzy oddziały wojewódzkie 

Funduszu. Dotyczy to szczególnie finansowania terapii dla stosunkowo nielicznej grupy 

pacjentów chorujących na tzw. choroby rzadkie. Nierównomierność obciążenia planu 

finansowego poszczególnych oddziałów kosztami ich leczenia skłania do sformułowaniu 

wniosku o potrzebie wyodrębnienia i uwzględnienia tych kosztów równolegle do podziału 

populacyjnego, który jest podstawą obecnego algorytmu podziału środków pomiędzy 

oddziały wojewódzkie NFZ. W ocenie autorów w celu wyrównania szans poszczególnych 

oddziałów w zakresie możliwości zapewnienia porównywalnej dostępności do świadczeń 

opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych w nich osób niezbędne jest rozważenie stosowania 

zasady solidaryzmu społecznego na poziomie ogólnopolskim w stosunku do pacjentów 

wymagających szczególnie kosztownych terapii. 
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