


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

Szanowni Państwo, 

przedstawiamy do Państwa oceny Autorski Program Formedis dotyczący organizacji systemu 

ochrony zdrowia w Polsce.  

W szczególny sposób chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące obszary, naszym 

zdaniem kluczowe dla szybkiej poprawy sytuacji ochrony zdrowia: 

+ finansowanie i źródła finansowania ochrony zdrowia, 

+ rola lekarza podstawowej ochrony zdrowia, jako koordynatora w systemie 

skoordynowanej opieki zdrowotnej oraz przewodnika pacjenta po „labiryncie” 

ochrony zdrowia, 

+ leczenie szpitalne – hospitalizacja jest najdroższym elementem systemu i to zarówno 

w obszarze kosztów operacyjnych, jak również niezbędnych nakładów inwestycyjnych. 

W reorganizacji funkcjonowania szpitali leży klucz do uzdrowienia sytuacji ochrony 

zdrowia. 

 

W naszym opracowaniu definiujemy pojęcie “szpitala” oraz proponujemy podział szpitali na:  

o “szpitale pierwszego kontaktu”,  

o “szpitale regionalne”,  

o “szpitale wojewódzkie”,  

o oraz “szpitale kliniczne”. 

Taki podział znacznie poprawi: sytuację przychodową i kosztową szpitali, sytuację kadrową 

(poprzez ograniczenie liczby oddziałów) oraz ograniczy do minimum niezbędne nakłady 

inwestycyjne na dostosowanie infrastruktury szpitali do wymagań określonych przepisami 

prawa.  

Zapraszamy Państwa do konstruktywnego komentowania naszego Programu, zgłaszania 

propozycji wniesienia poprawek lub uzupełnienia o Państwa propozycje. Spróbujmy wspólnie 

wypracować ekspercki Program organizacji systemu ochrony zdrowia i wyjdźmy z nim do 

polityków z propozycją jego przeanalizowania i wdrożenia. 
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Streszczenie 

Patrząc na aktualny stan naszej ochrony zdrowia – jednego z najbardziej zaniedbanych 

obszarów w naszej gospodarce - jesteśmy przekonani, że do rozwiązania problemu należy 

podejść w sposób kompleksowy. 

Stąd, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, nabyte podczas audytowania szpitali 

oraz sporządzania planów ich restrukturyzacji, postanowiliśmy stworzyć autorską propozycję 

systemu ochrony zdrowia w Polsce XXI wieku. W Polsce, która już nie jest taka sama jak jeszcze 

kilka lat temu a będzie się zmieniać w tempie coraz szybszym pod względem demograficznym, 

migracyjnym i epidemiologicznym. 

Główne założenia: 

1. Finansowanie i źródła finansowania ochrony zdrowia  

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ zdywersyfikowane źródła finansowania ochrony zdrowia, w tym kilka 

niezależnych funduszy publicznych 

+ dobrowolne,  prywatne, komplementarne ubezpieczenia zdrowotne 

+ współpłacenie pacjentów w dostępie do lepszego wyrobu medycznego oraz do 

świadczeń realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, po 

wykorzystaniu rocznego limitu bezpłatnych wizyt 

+ zapłata przez płatnika (fundusze) za 100% świadczeń medycznych 

zrealizowanych przez podmioty lecznicze ponad limit przewidziany w umowie 

z funduszem, czyli tzw. „nadwykonań” 

+ możliwość pobierania przez podmioty lecznicze opłat od pacjentów nie 

posiadających prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (lub jeżeli prywatne 

ubezpieczenie nie pokrywa danego świadczenia) za świadczenia wykraczające 

poza umowy z ubezpieczycielem (ubezpieczycielami) publicznymi 

2. Zdrowie publiczne  

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ pełne przekonanie i czynne zaangażowanie obywateli na rzecz profilaktyki 

zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia jako jeden z najważniejszych 

elementów polityki zdrowotnej kraju 

+ szkoła miejscem promocji i edukacji zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia 

3. Mapy potrzeb zdrowotnych  

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ „Efektywne działanie przez mapowanie” – wdrożenie w życie hasła 

towarzyszącego ministerialnemu projektowi tworzenia map potrzeb 

zdrowotnych 

+ rzetelnie opracowanie map potrzeb zdrowotnych podstawą stworzenia  

w pełni efektywnego systemu ochrony zdrowia 



 

 
 

4. Koszyk świadczeń gwarantowanych  

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ stworzenie rzetelnego i odzwierciedlającego możliwości finansowe 

publicznego płatnika koszyka świadczeń gwarantowanych, zawierającego tylko 

te procedury, które są najważniejsze dla zapewnienia bezpieczeństwa 

zdrowotnego społeczeństwa oraz te, które są możliwe do sfinansowania przez 

publicznego płatnika 

+ odpłatność przez pacjentów lub pokrycie z prywatnych ubezpieczeń 

wszystkich procedur i technologii terapeutycznych, które nie znajdują się  

w koszyku świadczeń gwarantowanych 

5. Koordynowana opieka zdrowotna  

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ wprowadzenie systemu koordynowanej opieki zdrowotnej pacjenta  

+ koordynowana opieka pacjenta źródłem ustalenia ścieżki leczenia pacjenta od  

podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez opiekę specjalistyczną czy też 

lecznictwo szpitalne, aż po rehabilitację i lecznictwo uzdrowiskowe 

+ cały proces leczenia pacjenta odbywa się pod „nadzorem” koordynatora 

+ lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - koordynatorem w procesie leczenia 

pacjenta 

+ ścisła współpraca lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistą  

z zakresu geriatrii, w kompleksowej opiece nad osobami starszymi 

6. Podstawowa opieka zdrowotna  

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:  

 koordynatorem opieki zdrowotnej nad pacjentem 

 to prawdziwy „lekarz rodzinny”, znający wszystkie aktualne potrzeby 

zdrowotne pacjentów, będących pod jego opieką 

 to opiekun pacjenta i jego przewodnik po „labiryncie” ochrony zdrowia  

 bierze czynny udział w leczeniu pacjenta na każdym etapie tego 

procesu 

+ zmniejszenie limitu liczby zadeklarowanych pacjentów przy jednoczesnym 

zwiększeniu stawki kapitacyjnej 

+ wzrost prestiżu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poprzez rolę 

koordynatora opieki zdrowotnej 

+ obowiązek sporządzania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

harmonogramu obowiązkowych badań diagnostycznych dla pacjentów 

będącym pod jego opieką, dostosowanych do wieku i płci pacjenta oraz jego 

schorzeń 

+ „wymuszenie” przez system na pacjencie realizowania badań diagnostycznych 

i uczestnictwa w programach profilaktycznych pod rygorem konsekwencji w 



 

 
 

postaci np. podniesienia składki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego a 

w skrajnych przypadkach nawet skreślenia  

z wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnej ochrony zdrowia 

7. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ dalsze wzmocnienie roli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w systemie, 

poprzez „przesuwanie” środków finansowych z lecznictwa szpitalnego  

na ambulatoryjne, w myśl zasady „trzymania pacjenta jak najdalej  

od szpitala” 

+ symboliczne (np. 5 zł od wizyty) współpłacenie pacjentów w wieku powyżej 18 

lat, w korzystaniu ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,  

po przekroczeniu rocznego limitu „bezpłatnych” wizyt  

+ konsekwencje finansowe (pokrycie kosztów wizyty a ostatecznie 

podwyższenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne)  wobec 

pacjentów niezgłaszających rezygnacji z umówionej wizyty  

8. Leczenie szpitalne  

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ co to jest „szpital”: - precyzyjne zdefiniowanie wymagań dla „szpitala” 

+ przekształcenie aktualnie funkcjonujących na rynku „szpitali powiatowych”  

w „Szpitale Pierwszego Kontaktu”, które w zależności od podmiotu 

tworzącego  nazywałyby się „szpitalami powiatowymi”, „szpitalami miejskimi” 

lub „szpitalami gminnymi”. Szpitale te posiadałyby w swojej strukturze 

wyłącznie komórki diagnostyczne oraz oddziały zachowawcze 

+ utworzenie z najlepszego z aktualnie funkcjonujących na danym obszarze (jako 

„obszar” definiujemy tutaj obszar 3-4 sąsiadujących ze sobą powiatów, które 

wspólnie zamieszkuje populacja ok. 100.000 - 150.000 mieszkańców) „szpitali 

powiatowych” i/lub tzw. „szpitali wojewódzkich”  

(chodzi o te zlokalizowane w byłych miastach wojewódzkich sprzed reformy 

podziału administracyjnego kraju w 1999 r.) „Szpitala Regionalnego” 

Kryteria wyboru to przede wszystkim: posiadanie w strukturze szpitalnego 

oddziału ratunkowego, jakość usług, wyposażenie w sprzęt i aparaturę 

medyczną, stopień dostosowania budynków i pomieszczeń, w tym  

w szczególności: bloku operacyjnego, zespołu porodowego, oddziału 

anestezjologii i intensywnej terapii, centralnej sterylizatorni, do wymagań 

określonych przepisami prawa  

Szpital Regionalny składałby się z komórek organizacyjnych, z jakich dzisiaj 

składa się typowy „szpital powiatowy” oraz innych komórek wynikających  

z map potrzeb zdrowotnych 



 

 
 

+ pozostawienie bez zmian (chyba, że konieczność zmian wynikałaby z map 

potrzeb zdrowotnych) „Szpitali Wojewódzkich”, zlokalizowanych  

w miastach wojewódzkich  

+ zmiana sposobu finansowania „Szpitali Klinicznych”, w tym w szczególności 

wzrost wycen wykonywanych w nich procedur wysokospecjalistycznych oraz 

rzetelne pokrycie przez uczelnie i Ministerstwo Zdrowia kosztów dydaktyki i 

badań prowadzonych przez szpitale kliniczne 

+ bez zmian funkcjonowałyby „Szpitale Resortowe” 

+ równe traktowanie szpitali (spełniających wymagania definicji „szpitala”) 

prywatnych i publicznych na rynku 

+ istotna rola szpitali prywatnych we współpracy z ubezpieczycielami 

oferującymi prywatne ubezpieczenia zdrowotne 

9. Rehabilitacja lecznicza  

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ rehabilitacja lecznicza istotnym elementem procesu leczenia pacjentów 

umożliwiającym ich szybki powrót do zdrowia a w konsekwencji do pracy  

+ współfinansowanie rehabilitacji leczniczej (oprócz rehabilitacji psychiatrycznej 

– finansowanej z budżetu państwa, w ramach kompleksowej opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

+ powstrzymanie negatywnego trendu pogarszania się dostępności  

do rehabilitacji leczniczej: wzrostu liczby oczekujących, wydłużenia się czasu 

oczekiwania na rehabilitację 

+ uwzględnienie w modelu finansowania rehabilitacji leczniczej końcowego 

efektu leczenia  

+ pilny kompromis w kwestii ustawy o zawodzie fizjoterapeuty 

+ opracowanie standardów w rehabilitacji leczniczej, celem zachowania 

odpowiedniej jakości i efektywności leczenia 

10. Opieka nad osobami starszymi – geriatria oraz świadczenia pielęgnacyjne  

i opiekuńcze  

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ wprowadzenie przez ministerstwo zdrowia kompleksowego systemu opieki 

zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku 

+ wprowadzenie bodźców powodujących kształcenie większej ilości specjalistów 

z zakresu geriatrii  

+ zwiększenie finansowania ze środków publicznych obszarów związanych  

z opieką nad osobami starszymi oraz zmiana metody rozliczania świadczeń 

medycznych przez NFZ, która będzie uwzględniała fakt, ze osoby starsze cierpią 

na kilka schorzeń jednocześnie, co będzie skutkowało zwiększeniem liczby 

poradni i oddziałów geriatrycznych 



 

 
 

+ lokalizowanie oddziałów geriatrycznych oraz zakładów pielęgnacyjnych  

i opiekuńczych w „szpitalach pierwszego kontaktu” 

+ ścisła współpraca, w ramach koordynowanej opieki zdrowotnej, lekarza POZ 

ze specjalistą z zakresu geriatrii w procesie leczenia pacjenta  

w podeszłym wieku 

+ zaangażowanie się lokalnych samorządów w współfinansowanie świadczeń  

z zakresu opieki nad osobami starszymi 

11. Opieka paliatywna i hospicyjna 

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ uznanie świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej świadczeniami 

nielimitowanymi 

+ urealnienie wyceny świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 

+ nacisk na rozwój i wzrost finansowania hospicjum domowego 

+ zaangażowanie się lokalnych samorządów w współfinansowanie świadczeń  

z zakresu opieki nad osobami starszymi 

12. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ wdrożenie programu kompleksowej opieki psychiatrycznej 

+ zwiększenie środków na psychiatrię i leczenie uzależnień 

+ wzrost wyceny świadczeń z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień (proponuje 

się finansowanie kompleksowej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

bezpośrednio z budżetu państwa)  

+ zniwelowanie braków kadrowych  

+ decentralizacja łóżek psychiatrycznych 

+ Narodowy Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 szansą 

na poprawę sytuacji w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

13. Leczenie stomatologiczne 

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ objęcie opieką ze środków publicznych w zakresie stomatologii zachowawczej 

i profilaktyki stomatologicznej wyłącznie osób do 18-go roku życia 

+ przesunięcie wszystkich środków finansowych w zakresie stomatologii 

zachowawczej i profilaktyki stomatologicznej na dzieci i młodzież 

+ zobowiązanie osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym  

w zakresie stomatologii zachowawczej (osoby do 18-go roku życia),  

pod rygorem utraty prawa do ubezpieczenia, do wykonywania okresowych 

przeglądów jamy ustnej w koordynacji i pod nadzorem lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej 



 

 
 

+ zapewnienie osobom starszym dostępu ze  środków publicznych wyłącznie  

do świadczeń z zakresu protetyki stomatologicznej (na aktualnie 

obowiązujących zasadach) 

14. Leczenie uzdrowiskowe 

(przejdź do pełnej wersji Programu w tym zakresie) 

+ zmiana trybu kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe - 

wprowadzenie uproszczonego trybu w formie skierowania, jak na leczenie 

szpitalne 

+ jeszcze większe nakierowanie lecznictwa uzdrowiskowego na rehabilitację,  

w tym, w szczególności rehabilitację: ogólnoustrojową, kardiologiczną, 

neurologiczną i onkologiczną  

+ zwiększenie współfinansowania lecznictwa uzdrowiskowego ze środków 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

  



 

 

 

 



 

 
 

Wstęp 

Co w dzisiejszej rzeczywistości – trudnej, zagmatwanej i obciążonej wieloma błędami 

popełnionymi w przeszłości – powinien zrobić regulator systemu ochrony zdrowia w Polsce? 

Czy podejść do rozwiązywania problemów w sposób systemowy – odważny, kompleksowy, 

całościowy i strategiczny, otwierając nowy rozdział w kształtowaniu systemu ochrony 

zdrowia? Czy raczej zachowawczo – jak poprzednicy – grzebać się w szczegółach systemu  

i dalej go komplikować, wnikając w drobne, niszowe elementy większej całości celem 

zapoznania się z istotą jej materii lub wręcz tylko, aby odnaleźć w mroku drogę do celu 

cząstkowego?  

Patrząc na aktualny stan naszej ochrony zdrowia – jednego z najbardziej zaniedbanych 

obszarów w naszej gospodarce - jesteśmy przekonani, że do rozwiązania problemu należy 

podejść w sposób kompleksowy. Stąd, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, nabyte 

podczas audytowania szpitali oraz sporządzania planów ich restrukturyzacji, postanowiliśmy 

stworzyć naszą propozycję systemu ochrony zdrowia w Polsce XXI wieku. Ochrony zdrowia w 

Polsce, która już nie jest taka sama jak jeszcze kilka lat temu a będzie się zmieniać w tempie 

coraz szybszym pod względem demograficznym, migracyjnym  

i epidemiologicznym. Bez jasnej i konkretnej wizji przyszłości nie sposób opracować a potem 

zrealizować strategii jej osiągnięcia.  

Finansowanie i źródła finansowania ochrony zdrowia 

Od lat mówimy, że polska ochrona zdrowia jest niedofinansowana i jeśli spojrzymy  

na nakłady Państwa na ten sektor powyższa teza znajduje swoje uzasadnienie.  Nakłady 

środków publicznych na ochronę zdrowia stanowią dzisiaj w naszym kraju około 4,4% PKB, co 

plasuje Polskę w ogonie krajów OECD - średnia wynosi ok. 6,5% PKB.  Wydajemy, więc  

na ochronę zdrowia o prawie 33% mniej środków publicznych w porównaniu do średniej 

krajów OECD. Konieczne jest zatem podniesienie nakładów na ochronę zdrowia ze środków 

publicznych do poziomu min. 6,5%. 

Ochrona zdrowia Polaków powinna być finansowana z następujących źródeł: 

+ budżetu Państwa, 

+ budżetu samorządów, 

+ budżetu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – rehabilitacja, leczenie uzdrowiskowe 

+ obowiązkowych ubezpieczeń publicznych (składka na obowiązkowe ubezpieczenia 

zdrowotne), 

+ dobrowolnych ubezpieczeń prywatnych, 

+ współpłacenia przez świadczeniobiorców (pacjentów) za wybrane świadczenia 

zdrowotne. 

Z budżetu Państwa powinny być finansowane obszary zapewniające podstawowe 

bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta: 

+ szpitalne oddziały ratunkowe, 



 

 
 

+ ratownictwo medyczne, 

+ kompleksowe leczenie onkologiczne, 

+ opieka psychiatria i leczenie uzależnień, 

+ transplantologia, 

oraz 

+ profilaktyczne programy zdrowotne, 

+ promocja zdrowia i zdrowego trybu życia. 

Samorządy powinny być odpowiedzialne za finansowanie: 

+ profilaktycznych programów zdrowotnych, w obszarach występowania największej 

zachorowalności dla danego regionu, 

+ promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców danego regionu. 

Z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, powinny być finansowane: 

+ podstawowa opieka zdrowotna, 

+ ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 

+ leczenie szpitalne (oprócz obszarów finansowanych bezpośrednio z budżetu Państwa), 

+ rehabilitacja lecznicza (współfinansowana przez ZUS), 

+ leczenie stomatologiczne, 

+ świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, 

+ opieka paliatywna i hospicyjna, 

+ leczenie uzdrowiskowe. 

Idealnym rozwiązaniem byłoby, doprowadzenie do sytuacji, w której na rynku działało kilka 

niezależnych, publicznych funduszy zdrowia (tak jak np. w Czechach), rywalizujących ze sobą 

o pacjenta (składką, zakresem usług, jakością świadczeniodawców)  

oraz o świadczeniodawcę. 

Dobrowolne, prywatne ubezpieczenia zdrowotne powinny mieć charakter komplementarny 

(uzupełniający), czyli być „ponad” ubezpieczeniem powszechnym i pokrywać koszty: 

+ świadczeń zdrowotnych wyłączonych co do rodzaju z ubezpieczenia powszechnego 

(będących „poza” koszykiem świadczeń gwarantowanych), 

+ technologii terapeutycznych co do rodzaju wyłączonych z ubezpieczenia 

powszechnego (droższe technologie, alternatywne do tańszych oferowanych,  

w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych), 

+ świadczeń objętych współpłaceniem (między innymi ubezpieczenie pokrywałoby 

koszty dostępu do lepszego wyrobu medycznego, np. lepszych soczewek 

wszczepianych w ramach zabiegu usunięcia zaćmy, lepszych endoprotez, itd.). 

Współpłaceniem, oprócz dostępu do lepszego wyrobu medycznego, powinny być objęte 

świadczenia realizowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które  



 

 
 

są najczęściej nadużywanymi świadczeniami przez pacjentów, co w konsekwencji ogranicza 

dostępność faktycznie potrzebującym pomocy do specjalistów. Współpłacenie powinno 

dotyczyć tylko osób powyżej 18 roku życia, mieć charakter symboliczny (np.  

w kwocie 5 zł do każdej wizyty specjalistycznej) i powinno być traktowane przede wszystkim 

jako element wymuszający racjonalizację korzystania z pomocy lekarzy specjalistów,  

a nie jako sposób "wyciągania” pieniędzy z kieszeni pacjentów.  Innym problemem 

wydłużającym kolejki do specjalistów jest nagminne nie zgłaszanie się pacjentów  

na umówione wizyty i nie powiadamianie o tym fakcie placówki medycznej. Z danych NFZ 

wynika, że w niektórych regionach Polski, nawet co trzeci pacjent nie zgłasza się  

na umówioną wizytę do specjalisty i nie informuje o tym zamiarze wcześniej. W tym zakresie 

postuluje się wprowadzić:  

+ przy pierwszym nie poinformowaniu placówki o odwołaniu wizyty – ostrzeżenie 

pacjenta i przypomnienie o konieczności zgłaszania rezygnacji z umówionej wizyty, 

+ przy kolejnym – wprowadzenie kary finansowej w wysokości odpowiadającej stawce, 

jaką NFZ płaci świadczeniodawcy, za wizyty do danego specjalisty (doliczonej  

do kolejnej składki ubezpieczeniowej), 

+ przy notorycznym powtarzaniu się zjawiska – podwyższeniu składki na powszechne 

ubezpieczenie zdrowotne danego pacjenta. 

Osobnym problemem, który w znaczny sposób wpływa na rentowność, a właściwie na jej brak 

w przypadku podmiotów leczniczych prowadzących działalność głównie z zakresu leczenia 

szpitalnego, jest sposób rozliczania przez NFZ wartości świadczeń medycznych wykonanych 

ponad limit przewidziany w umowie z NFZ, czyli tzw. „nadwykonań”.  

Wartość nadwykonań zrealizowanych przez świadczeniodawców za okres od stycznia  

do października 2014 r. (do końca okresu sprawozdawczego) wyniosła 2,74 mld zł. NFZ 

natomiast 30 października 2014 roku zatwierdził zmianę planu finansowego na 2014 r., która 

przewidywała przeznaczenie ok. 0,85 mln zł m.in. na finansowanie nadwykonań.  

Czyli za zrealizowane w 2014 roku nadwykonania podmioty lecznicze nie otrzymały zapłaty  

w kwocie 1,89 mld zł! 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych, świadczenia opieki zdrowotnej w stanach nagłych muszą być 

udzielane pacjentowi niezwłocznie (co powoduje, że na podmiotach udzielających świadczeń 

medycznych ciąży bezwzględny obowiązek ratowania życia i zdrowia ludzkiego  

w przypadkach nagłych). Jednocześnie, jak powszechnie wiadomo, kwoty zobowiązań NFZ 

wobec podmiotu leczniczego ustalone w zawartej umowie nie obejmują zobowiązań 

wynikających z wykonania świadczeń zdrowotnych udzielanych w stanach nagłych w sytuacji, 

gdy ich realizacja przekracza określone tam limity. Na tej podstawie, podmiot leczniczy może 

domagać się od NFZ zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych pacjentom  

w stanach nagłych ponad limit określony w umowie.  

Jednocześnie, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie szczegółowych komunikatów 

sprawozdawczych I i II fazy, z ustalonej z danym podmiotem kwoty umowy na dany miesiąc, 



 

 
 

NFZ finansuje w pierwszej kolejności świadczenia udzielone w stanach nagłych, niezależnie od 

liczby świadczeń udzielonych w danym miesiącu w trybie planowym. Taki system rozliczania 

świadczeń powoduje, że podmioty lecznicze nie mogą skutecznie domagać się  

od NFZ zwrotu wynagrodzenia za te świadczenia ponadlimitowe, które miały charakter 

świadczeń planowych. Przyjmuje się bowiem, że NFZ zobowiązany jest do zapłaty 

wynagrodzenia wyłącznie za te nadwykonania, które zostały udzielone w stanach nagłych.  

Z tych względów NFZ ustalił, że w danym miesiącu będzie finansował w pierwszej kolejności 

te świadczenia, które zostały wykonane w stanach nagłych po to, by maksymalnie ograniczyć 

ich liczbę w przypadku przekroczenia limitów określonych w umowie. W ten sposób, jeśli  

w kolejnych miesiącach pojawią się świadczenia ratujące życie to „wyprą” one z rozliczenia 

udzielone wcześniej świadczenia planowe, nawet jeśli te zostały już opłacone. 

Tym samym podmioty lecznicze „wpychane” są przez MZ i NFZ w sytuację bez wyjścia. Muszą 

leczyć, a nie dostają za to pieniędzy. 

Tutaj jednak przychodzi z pomocą podmiotom leczniczym precedensowy wyrok Sądu 

Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 roku, który dopuścił możliwość żądania 

zwrotu od Narodowego Funduszu Zdrowia kosztów świadczeń udzielonych w trybie planowym 

po przekroczeniu limitów określonych w umowie zawartej z Funduszem.1  

W tym miejscu należy przypomnieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia, jest instytucją, która:  

+ z jednej strony „zawiera” umowę ze świadczeniobiorcą, który opłaca składki 

ubezpieczenia zdrowotnego i na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, ma zagwarantowany dostęp  

do świadczeń, 

+ z drugiej strony zawiera umowę z podmiotami leczniczymi na realizację tych 

świadczeń.  

W związku z powyższym, zgodnie z zasadami rynkowymi, to NFZ powinien być stroną 

odpowiedzialną za sfinansowanie wszystkich świadczeń, do których się zobowiązał  

                                                           
1 Sygn. akt XII C 2167/2013/15). Stanowisko to potwierdził Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 28 maja 2015 roku 
(sygn. akt I ACa 59/15). Powyższe orzeczenia są pierwszymi wyrokami sądów powszechnych, które dopuszczają –  
w określonych okolicznościach – domaganie się przez szpital zwrotu kosztów nadwykonań planowych. W powyższej sprawie, 
świadczenia, z tytułu których szpital domagał się zapłaty zostały sprawozdane do Funduszu jako udzielone planowo, przyjęte 
przez NFZ do rozliczenia i w całości opłacone. Zapłata została jednak „cofnięta” przez Fundusz  
na podstawie korekty, w ramach której NFZ usunął z rozliczenia ww. świadczenia jako planowe i wprowadził w ich miejsce 
świadczenia ratujące życie, powołując się na ww. Zarządzenie Prezesa NFZ. Szpital zakwestionował powyższe działanie 
Funduszu, domagając się przed sądem zapłaty za pierwotnie opłacone, a następnie skorygowane świadczenia planowe. 
Sąd Okręgowy w Poznaniu, zasądzając na rzecz szpitala dochodzoną przez niego kwotę, wskazał, że na podstawie Zarządzenia 
Prezesa NFZ, na które powoływał się Fundusz w toku postępowania, możliwa jest sytuacja, w której świadczenia ratujące życie 
wyczerpią w całości limit kontraktu, a świadczenia udzielone w trybie planowym w ogóle nie zostaną opłacone. W 
konsekwencji, podmiot leczniczy może de facto domagać się zapłaty za świadczenia planowe tylko  
w przypadku, w którym świadczenia ratujące życie nie wypełniają limitu określonego w umowie. W praktyce może to zatem 
prowadzić do całkowitego wykluczenia świadczeń planowych jako podlegających rozliczeniu w ramach umowy. Taką 
interpretację umowy sąd uznał za naruszającą zasady współżycia społecznego i z tej przyczyny niedopuszczalną. 
Ponadto, w uzasadnieniu wydanego orzeczenia Sąd Okręgowy w Poznaniu wyraźnie zaznaczył, że Zarządzenie Prezesa NFZ 
określające kolejność finansowania świadczeń nie jest dla szpitala źródłem prawa o charakterze wiążącym, gdyż żaden przepis 
powszechnie obowiązujący nie przyznaje Prezesowi NFZ upoważnienia do dokonywania zapłaty należności z tytułu umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przyjęty przez niego sposób. 



 

 
 

w „umowie” ze świadczeniobiorcami, a nie powinien „przerzucać” kosztów „swojej” 

nieudolności w działaniu na świadczeniodawców. To NFZ powinien zaciągać zobowiązania  

na realizację świadczeń nadlimitowych, a nie wpędzać w długi podmioty lecznicze. 

Kolejnym źródłem finansowania podmiotów leczniczych powinny być opłaty od pacjentów za 

świadczenia wykraczające poza umowy z ubezpieczycielem publicznym (dotyczyłoby to 

pacjentów nie posiadających w danym zakresie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych). Zakaz 

pobierania (szczególnie dotkliwy w przypadku funkcjonowania podmiotu leczniczego  

w strukturze  samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) uniemożliwia bardziej 

efektywne wykorzystanie potencjału szpitala oraz ogranicza pacjentom, dostęp do świadczeń. 

Zdrowie publiczne 

Najprostsza definicja zdrowia publicznego, określa je jako: „naukę i sztukę zapobiegania 

chorobom, przedłużanie życia, promowanie zdrowia poprzez zbiorowy wysiłek 

społeczeństwa”. 

Tworzenie polityki prozdrowotnej kraju, pełne przekonanie i zaangażowanie obywateli  

na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia jest jednym z najważniejszych 

elementów polityki zdrowotnej kraju. 

W tym obszarze jest bardzo dużo do zrobienia a zaniedbania są spore. Uchwalona niedawno 

ustawa o zdrowiu publicznym to dopiero początek jakże ważnego i często niedocenianego 

elementu ochrony zdrowia. 

Ogromną rolę w promocji i edukacji zdrowia i zdrowego trybu życia może i powinna odgrywać 

szkoła.  

Mapy potrzeb zdrowotnych 

„Efektywne działanie przez mapowanie” – to hasło towarzyszące ministerialnemu projektowi 

tworzenia map potrzeb zdrowotnych. 

Tak jak nie uda się efektywnie leczyć pacjenta bez przeprowadzenia u niego badań 

diagnostycznych, tak nie uda się stworzyć w pełni efektywnego systemu ochrony zdrowia  

bez rzetelnego zdiagnozowania jego potrzeb oraz posiadanych zasobów. 

Powyższemu celowi ma służyć projekt opracowania map potrzeb zdrowotnych, który będzie 

podstawą do optymalizacji lokalizacji szpitali, docelowej ilości łóżek szpitalnych, 

kontraktowania usług medycznych oraz planowania inwestycyjnego w ochronie zdrowia  

na poziomie poszczególnych województw.  

Mapy – w swym założeniu – mają określić, czy w danym województwie występuje zbyt wiele 

komórek organizacyjnych (np. oddziałów szpitalnych) danej specjalności a wskaźniki oceny 

podmiotów leczniczych lub poszczególnych komórek organizacyjnych pozwolą określić, które 

z nich, jako najlepsze, mają największe szanse na finansowanie ze środków publicznych. 

Można powiedzieć, że mapy potrzeb zdrowotnych w sposób pośredni zadecydują „o być albo 



 

 
 

nie być” większości szpitali - wojewódzkich i powiatowych – funkcjonujących dzisiaj  

na naszym rynku. 

Istotny jest również fakt, że mapy potrzeb zdrowotnych zadecydują o rozdziale  

i uruchomieniu 12 mld zł unijnej dotacji na inwestycje w ochronie zdrowia. 

Koszyk świadczeń gwarantowanych 

Koszyk świadczeń gwarantowanych, to „wykaz świadczeń i procedur zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych wykonywanych przez świadczeniodawców na rzecz 

pacjentów ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego”.  

Koszyk świadczeń zdrowotnych, to jedna z metod racjonalizacji wydatków w ochronie zdrowia. 

Jasno musimy sobie powiedzieć, że naszego (i nie tylko naszego - ten problem występuje 

również w krajach bogatszych od naszego) systemu ochrony zdrowia nie stać  

na sfinansowanie wszystkich procedur oraz wszystkich najnowocześniejszych technologii 

leczniczych. W koszyku powinny znaleźć się te procedury, które są najważniejsze  

dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa oraz te, które są możliwe  

do sfinansowania przez publicznego płatnika. Za wszystkie pozostałe procedury i technologie 

terapeutyczne, które nie znajdą się w koszyku, pacjenci powinni płacić ze „swojej kieszeni” lub 

pokrywać je z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. 

Jednocześnie wraz ze wzrostem poziomu finansowania ochrony zdrowia, rozszerzeniu 

ulegałby koszyk świadczeń gwarantowanych. 

Koordynowana opieka zdrowotna 

Podstawowym założeniem opieki koordynowanej jest ustalenie ścieżki leczenia pacjenta. 

Leczenie pacjenta musi być realizowane w określonym terminie i z zachowaniem 

odpowiedniej jakości świadczonych usług, w całym procesie leczenia pacjenta  

– od podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez opiekę specjalistyczną czy też lecznictwo 

szpitalne, aż po rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe. Cały proces leczenia pacjenta ma się 

odbywać pod okiem koordynatora. Koordynatorem w procesie leczenia powinien być lekarz 

podstawowej opieki zdrowotnej, o czym mowa w dalszej części niniejszego Programu. 

Przykładem, może nie do końca udanym, wdrożonego w Polsce projektu opieki 

koordynowanej jest funkcjonujący od roku tzw. pakiet onkologiczny. Jego głównym 

założeniem było zapewnienie pacjentom kompleksowej i koordynowanej opieki medycznej, 

począwszy od wstępnej diagnostyki, przeprowadzonej w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej, poprzez zaawansowaną diagnostykę przeprowadzoną przez lekarza specjalistę, 

hospitalizację, aż po powrót do koordynatora - lekarza rodzinnego na badania kontrolne  

po zakończeniu leczenia. Kolejnym przykładem opieki koordynowanej jest ogłoszony,  

w ostatnich dniach przez Ministerstwo Zdrowia,  program kompleksowej opieki nad kobietą w 

ciąży. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje z kolei  

nad koordynowaną opieką kardiologiczną obejmującą pacjentów po ostrych zespołach 

wieńcowych. 



 

 
 

Ważnym elementem koordynowanej opieki zdrowotnej powinna być opieka nad osobami 

starszymi i współpraca w tym zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistą z 

zakresu geriatrii. W dzisiejszej rzeczywistości osoby starsze w pierwszej kolejności trafiają do 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który z reguły nie ma wystarczającego przygotowania 

w zakresie geriatrii i traktuje starszego pacjenta, jak każdego innego  

w średnim wieku -  wysyła do specjalisty a właściwie specjalistów, ponieważ osoba starsza 

najczęściej cierpi na wiele schorzeń jednocześnie. Każdy ze specjalistów leczy pacjenta  

w swoim zakresie, często nie zwracając uwagi na inne, wcześniej zaordynowane leczenie.  

Podstawowa opieka zdrowotna 

Aktualna organizacja podstawowej opieki zdrowotnej2  
(przejdź bezpośrednio do propozycji zmian w tym zakresie) 

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie,  

od poniedziałku do piątku, między godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy. Opieka jest realizowana w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni  

lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu pacjenta  

lub w domu pomocy społecznej, jeśli pacjent tam mieszka. 

W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent (pełnoletni 

opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których 

ustanowiony został opiekun) składa w wybranej przez siebie przychodni deklarację wyboru 

lekarza, pielęgniarki i/lub położnej.  

Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie  

do lekarza, pielęgniarki czy położnej. Składając deklarację do POZ, pacjent nie ma obowiązku 

wybrania wszystkich trzech zakresów świadczeń w tej samej przychodni. Deklarację  

do lekarza można złożyć w jednym miejscu, do pielęgniarki czy położnej - w innym. Niestety 

fakt ten nie sprzyja „koordynowanej opiece zdrowotnej”. Pacjent ma prawo do wyboru 

(zmiany) podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie częściej niż trzy razy w roku. W przypadku 

czwartej i kolejnej w roku kalendarzowym zmiany lekarza/ pielęgniarki/ położnej należy 

wnieść opłatę (aktualnie w wysokości 80 złotych). 

Zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowane są na promocję zdrowia, 

profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie 

niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta. 

Do kompetencji lekarza POZ należy: 

+ udzielanie pacjentom porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych  

lub w przypadkach uzasadnionych medycznie w domu pacjenta, 

+ kierowanie pacjenta na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta, 

+ kierowanie pacjenta na badania laboratoryjne - wykaz badań diagnostycznych,  

na które kieruje i za które płaci lekarz POZ ze środków finansowych otrzymywanych  

                                                           
2 Źródło: NFZ 



 

 
 

z NFZ za każdego pacjenta, jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane  

są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych 

badań zostały przez lekarza POZ (lub jego podmiot leczniczy) podpisane umowy, 

+ kierowanie pacjenta, u którego podejrzewa chorobę nowotworową na szybką ścieżkę 

terapeutyczną, wystawiając mu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego – DiLO. 

Karta zastępuje skierowanie do specjalisty -  dokumentuje cały proces diagnostyki  

i leczenia, 

+ kierowanie na kosztowne badania diagnostyczne – lekarz POZ może skierować 

pacjenta na badania endoskopowe przewodu pokarmowego. Skierowania na inne 

badania diagnostyczne, które nie znajdują się w koszyku gwarantowanych badań  

na zlecenie lekarza POZ, wystawiają lekarze specjaliści, 

+ kierowanie pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala - lekarz POZ, kierując 

pacjenta do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego zobowiązany jest  

do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań 

diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką 

medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania, 

+ wypisywanie recept według zalecenia lekarza specjalisty, 

+ kierowanie pacjenta na rehabilitację - lekarz POZ może wystawiać skierowanie  

na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu 

pacjenta, 

+ kierowanie pacjenta na leczenie uzdrowiskowe. 

Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących  

w ramach umowy z NFZ. W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych 

w domu pacjenta, pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego 

zadeklarowany jest pacjent.  

Położna POZ - sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad 

kobietą oraz neonatologiczną - nad noworodkiem. Prowadzi edukację kobiet w ciąży, w tym 

kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, opracowuje dla nich plan 

edukacji. Począwszy od 26 tygodnia ciąży aż do rozwiązania sprawuje opiekę w formie wizyt 

odbywających się nie częściej niż 2 razy w tygodniu. Ponadto opiekuje się noworodkiem  

do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu - do 42 dnia po porodzie. 

Realizuje w formie wizyt domowych opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji 

ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej.  

Pielęgniarka szkolna - sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem 

szkolnym i obowiązkiem nauki w miejscu, w którym się uczą i wychowują. Pod opieką 

pielęgniarki szkolnej znajdują się uczniowie od klasy zerowej w szkołach podstawowych  

po ostatnią klasę szkoły ponadgimnazjalnej, do ukończenia przez nich 19 roku życia. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni 

powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub 

nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu 



 

 
 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego 

lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. 

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dyżurujący w przychodni lekarz udziela 

porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie a w przypadkach medycznie 

uzasadnionych - w domu pacjenta. Jeśli zajdzie potrzeba, lekarz dyżurny może skierować 

pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. 

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ 

można skorzystać tylko w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu 

zdrowia. 

Propozycje zmian w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

W opinii autorów niniejszego Programu, podstawowa opieka zdrowotna (POZ) powinna 

stanowić fundament skoordynowanej opieki zdrowotnej nad Polakami a lekarz podstawowej 

opieki zdrowotnej powinien być demiurgiem i koordynatorem tej opieki, stanowiąc główny 

element polskiego systemu ochrony zdrowia. Lekarz POZ musi być prawdziwym „lekarzem 

rodzinnym” i znać wszystkie aktualne potrzeby zdrowotne pacjentów będących pod jego 

opieką. Ma być opiekunem pacjenta i jego przewodnikiem po „labiryncie” ochrony zdrowia 

oraz brać czynny udział w leczeniu pacjenta na każdym etapie tego procesu. Oczywiście 

takiego rezultatu nie da się osiągnąć, jeżeli lekarz POZ będzie miał nadal pod opieką do 2 750 

pacjentów. Liczbę tę należałoby ograniczyć do max. 750 – 1 000 pacjentów,  

przy jednoczesnym podniesieniu stawki kapitacyjnej. W tym miejscu mogą odezwać się głosy 

sceptyków, że mamy dzisiaj za mało lekarzy POZ na rynku i wobec tego powstaje pytanie, skąd 

ich wziąć. Nie zapominajmy jednak, że brak lekarzy POZ wynika przede wszystkim z ich niskiego 

prestiżu w hierarchii lekarzy funkcjonujących na rynku. Rola koordynatora, a więc wzrost roli i 

prestiżu lekarza POZ na rynku ochrony zdrowia oraz wzrost jego wynagrodzenia z pewnością 

wpłyną na wzrost roli i znaczenia lekarza POZ zarówno wśród pacjentów,  

jak i w środowisku medycznym. Taka sytuacja w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia 

liczby chętnych wśród absolwentów studiów lekarskich do podjęcia specjalizacji w zakresie 

medycyny rodzinnej.  

W obszarze zainteresowania lekarza POZ powinny znaleźć się profilaktyka i diagnostyka, 

albowiem należą one do najważniejszych elementów kształtujących skuteczność ochrony 

zdrowia. Im wcześniej wykryjemy schorzenie, tym jego leczenie będzie skuteczniejsze  

i tańsze – jak wynika z danych europejskich każde zainwestowane 1 euro w profilaktykę 

przynosi 2 euro oszczędności dla systemu. Niestety, bezpłatne programy profilaktyczne (np. 

program profilaktyki raka szyjki macicy, czy program profilaktyki raka prostaty) pokazały niską 

świadomość zdrowotną społeczeństwa i niskie zainteresowanie możliwością skorzystania z 

bezpłatnych badań profilaktycznych. Z drugiej strony na profilaktykę wydajemy per capita 

pięciokrotnie mniej niż Niemcy, co świadczy o braku zainteresowania profilaktyką również ze 

strony polskiego regulatora. Taki sam problem mamy z regularnymi badaniami 

diagnostycznymi, tym bardziej, że aktualny system powoduje, że lekarze POZ  

nie są skłonni do „nadmiernego” kierowania pacjentów na profilaktyczne badania 



 

 
 

diagnostyczne. Wobec powyższego w systemie ochrony zdrowia powinien pojawić się 

obowiązek sporządzania przez lekarza POZ dla każdego ze swoich podopiecznych 

harmonogramu obowiązkowych badań diagnostycznych dostosowanych do wieku i płci 

pacjenta oraz jego schorzeń System z kolei powinien „wymuszać” na pacjencie 

przeprowadzanie badań diagnostycznych jak również uczestnictwo w programach 

profilaktycznych. Pacjent, który nie realizowałby zaleconych badań diagnostycznych, 

ponosiłby konsekwencje w postaci np. podniesienia składki powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego a w skrajnych przypadkach nawet skreślenia z wykazu osób uprawnionych  

do korzystania z bezpłatnej ochrony zdrowia.  

Nierozerwalnym i niezmiernie istotnym elementem podstawowej opieki zdrowotnej powinno 

być również miejsce i rola pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  

Aktualna organizacja ambulatoryjnej opieki specjalistycznej3  

(przejdź bezpośrednio do propozycji zmian w tym zakresie) 

Ubezpieczeni pacjenci mają prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tych, którzy zawarli 

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest potrzebne w wypadku, gdy 

pacjent chce się udać do: 

+ ginekologa i położnika, 

+ stomatologa, 

+ wenerologa, 

+ onkologa, 

+ psychiatry, 

+ poradni dla osób chorych na gruźlicę, 

+ poradni dla osób zakażonych wirusem HIV, 

+ poradni dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji –

psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego. 

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne mogą być udzielane bez wymaganego skierowania. 

Od 2010r. skierowania na tzw. badania kosztochłonne (ASDK) mogą wydawać tylko lekarze 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz psychiatrii i leczenia 

uzależnień. Wyjątkiem są badania endoskopowe przewodu pokarmowego, na które mogą 

kierować lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. 

Propozycje zmian w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

W ślad za wzmocnieniem roli lekarza POZ (zwanego często potocznie „lekarzem pierwszego 

kontaktu” lub „lekarzem rodzinnym”) powinna nastąpić również zmiana w podejściu do roli  

i zadań ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Dzisiejsza niewydolność AOS 
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charakteryzuje się często wielomiesięcznym okresem oczekiwania na wizytę w gabinecie 

lekarza specjalisty, co jest wynikiem częstego nadużywania przez pacjentów (a w pewnym 

stopniu również przez lekarzy POZ) łatwości dostępu do specjalisty. Sytuacja mogłaby być 

skutecznie i szybko wyeliminowana poprzez wprowadzenie obowiązku współpłacenia przez 

pacjentów za każdą wizytę, ponad ustalony roczny limit wizyt „bezpłatnych” w gabinecie 

specjalisty, symbolicznej kwoty za „trzaśnięcie drzwiami”. Współpłacenie powinno dotyczyć 

tylko osób powyżej 18 roku życia i mieć charakter symboliczny (np. w kwocie 5 zł za każdą 

wizytę specjalistyczną ponad ustalony roczny limit wizyt „bezpłatnych”). Te drobne opłaty 

pozwoliłyby – obok ograniczenia nieadekwatnych do potrzeb kolejek do gabinetów 

specjalistycznych - wzmocnić finansowo ten segment systemu opieki medycznej. Kolejnym 

elementem finansowego wzmocnienia AOS powinno być stopniowe „przesuwanie” środków 

finansowych z lecznictwa szpitalnego na ambulatoryjne. Dynamika pobytów szpitalnych  

w największych krajach europejskich spada w tempie ok. 11-12 proc. rok do roku, a wzrost 

istotności wykazują procedury ambulatoryjne. Taki sam trend powinniśmy wdrażać w Polsce 

– w myśl zasady „trzymania pacjenta jak najdalej od szpitala”. Tak jak już wcześniej 

wspomniano innym problemem wydłużającym kolejki do specjalistów jest nie zgłaszanie się 

pacjentów na umówione wizyty i nie powiadamianie o tym fakcie placówki medycznej.  

W tym zakresie postuluje się wprowadzić:  

+ za pierwszym razem – ostrzeżenie pacjenta i przypomnienie o konieczności zgłaszania 

rezygnacji z umówionej wizyty, 

+ za kolejnym razem – wprowadzenie kary finansowej w wysokości odpowiadającej 

stawce, jaką NFZ płaci  świadczeniodawcy, za wizyty do danego specjalisty (doliczonej 

do kolejnej składki ubezpieczeniowej), 

+ przy notorycznym powtarzaniu się zjawiska – podwyższeniu składki na powszechne 

ubezpieczenie zdrowotne danego pacjenta. 

Dodatkowo należy położyć nacisk na nowe metody diagnostyczne, szczególnie pomocne  

we wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych - między innymi na diagnostykę 

molekularną i genetyczną. 

Leczenie szpitalne 

Aktualna organizacja leczenia szpitalnego4 

(przejdź bezpośrednio do propozycji zmian w tym zakresie) 

Pacjent ma prawo wyboru szpitala posiadającego umowę z NFZ w danym zakresie, na terenie 

całej Polski.  

Skierowanie na leczenie szpitalne może być wystawione przez każdego lekarza - również przez 

lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. W stanach nagłych,  

gdy nieudzielenie pomocy medycznej może stanowić przyczynę utraty zdrowia lub życia, 

świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania. Lekarz kierujący pacjenta do szpitala 
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zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych  

i przeprowadzonych konsultacji, a także wszelkie istotne informacje o dotychczasowym 

leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym. 

W przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta do szpitala w dniu zgłoszenia, pacjent 

wpisywany jest na listę oczekujących. Kolejność na liście ustala szpital na podstawie zgłoszeń. 

Następnie pisemnie informuje pacjenta o terminie udzielenia świadczenia  

oraz uzasadnia przyczyny jego wyboru. W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, 

wskazującego na potrzebę wcześniejszego (niż w ustalonym terminie) udzielenia świadczenia, 

ustalany jest nowy termin przyjęcia pacjenta do szpitala. W przypadku wystąpienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu przyjęcia na 

leczenie, świadczeniodawca w każdy możliwy sposób informuje pacjenta  

o nowym terminie udzielenia świadczenia. W przypadku gdy pacjent zrezygnował  

ze świadczenia opieki zdrowotnej lub nie może stawić się w zaproponowanym terminie, jest 

obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym szpital. Powyższe zasady nie dotyczą pacjentów 

w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. 

W czasie leczenia szpitalnego świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczonym 

niezbędne badania diagnostyczne, leki związane z przebiegiem hospitalizacji, a także wyroby 

medyczne.  

W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy 

niezwłocznie. W przypadku gdy świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym są udzielane 

przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

świadczeniobiorca ma prawo do tych świadczeń w niezbędnym zakresie. Przez stan nagły (stan 

nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy rozumieć stan polegający na nagłym  

lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego 

bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu  

lub uszkodzenie ciała albo utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych 

czynności ratunkowych i leczenia. 

Izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe nie służą do udzielania planowych świadczeń opieki 

zdrowotnej, bowiem te świadczenia pacjent może otrzymać w trybie ambulatoryjnym u 

swojego lekarza rodzinnego lub w poradni specjalistycznej.  

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjent ma prawo wezwać karetkę pogotowia 

ratunkowego.  

Propozycje zmian w obszarze leczenia szpitalnego 

Leczenie szpitalne – hospitalizacja jest najdroższym elementem systemu i to zarówno  

w obszarze kosztów operacyjnych (tzw. „opex”), jak również niezbędnych nakładów 

inwestycyjnych (tzw. „capex”). Aktualnie jednym z największych wyzwań dla rządzących 

krajem jest restrukturyzacja i zoptymalizowanie organizacji leczenia szpitalnego w Polsce. 

Podstawą do takich działań powinny być rzetelnie wykonane mapy potrzeb zdrowotnych. 



 

 
 

Odpowiedzą one m.in. na pytanie, ile i jakich szpitali (oddziałów szpitalnych) dany region kraju 

potrzebuje, a jakich ma nadmiar lub wręcz są one zbędne.  

Zanim jednak przejdziemy do analizy sytuacji wynikającej z pierwszej wersji opracowanych 

przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych oraz naszych propozycji organizacji 

rynku ochrony zdrowia w zakresie leczenie szpitalne, należy sobie odpowiedzieć na pytanie 

jak jest w naszym prawodawstwie zdefiniowany „szpital”.  

Artykuł nr 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 definiuje szpital, jako 

„przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym wykonuje się ̨ działalność leczniczą  

w rodzaju świadczenia szpitalne”. Świadczenia szpitalne definiuje się, jako „wykonywane całą 

dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, 

pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych  

i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 

Świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia  

ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin”. Ta nieprecyzyjna definicja powoduje, 

że jako szpital jest tak samo traktowany szpital posiadający np. 500 łóżek, pełną diagnostykę 

oraz pełne zabezpieczenie pacjenta poprzez posiadanie oddziału anestezjologii  

i intensywnej terapii, jak również szpital posiadający ….. 1 łóżko, podstawową, wymaganą 

przepisami prawa diagnostykę oraz salę nadzoru pooperacyjnego. 

Jak wynika z powyższej analizy pierwszym zadaniem dla ustawodawcy powinna  

być odpowiedź na pytanie „co to jest szpital?” i zdefiniowanie wymagań dla podmiotu 

leczniczego będącego „szpitalem”. 

Na rynku możemy mieć do czynienia ze szpitalami:  

+ wielospecjalistycznymi (świadczącymi usługi w zakresie leczenia szpitalnego  

w obszarze kilku specjalności, w tym również szpitale posiadające w swojej strukturze 

wyłącznie wieloprofilowy oddział zachowawczy i/lub wieloprofilowy oddział 

zabiegowy), 

+ monspecjalistycznymi (świadczącymi usługi w zakresie leczenia szpitalnego tylko  

w obszarze jednej specjalności). 

Wymagania dla tych szpitali powinny być różne – uwzględniające ich specyfikę. 

Szpital wielospecjalistyczny w swoich strukturach powinien posiadać następujące komórki 

organizacyjne: 

+ całodobową izbę przyjęć z całodobowym ambulatorium internistycznym  

i chirurgicznym, 

+ pracownię RTG, 

+ pracownię USG, 

+ laboratorium diagnostyczne (lub punkt pobrań), 

+ pracownię endoskopową,  

+ oddział lub oddziały szpitalne lub wieloprofilowy oddział zachowawczy  

i/lub wieloprofilowy oddział zabiegowy oraz wyodrębnione, spośród łóżek 



 

 
 

oddziału, łóżka wzmożonego nadzoru, będące stanowiskami intensywnej 

opieki medycznej, przeznaczonymi dla chorych wymagających wzmożonego 

nadzoru a niespełniających kryteriów medycznych przyjęcia do oddziału 

anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT), 

+ zespół poradni specjalistycznych - przynajmniej jednoimiennych  

z posiadanymi przez szpital oddziałami, 

oraz jeżeli jest to szpital prowadzący działalność w specjalnościach zabiegowych: 

+ blok operacyjny, 

+ zespół porodowy (w przypadku prowadzenia działalności z zakresu 

położnictwa), 

+ centralną sterylizatornię lub w przypadku outsourcingu usług sterylizacji 

pomieszczenia wymagane przepisami do ekspedycji materiału skażonego i 

przyjęcia materiału ze sterylizacji, 

+ oddział anestezjologii i intensywnej terapii. 

 

Szpital monospecjalistyczny w swoich strukturach powinien posiadać następujące komórki 

organizacyjne: 

+ całodobową izbę przyjęć z całodobowym ambulatorium w zakresie, w którym 

szpital świadczy usługi, 

+ pracownię RTG – tylko jeśli jest niezbędna do zakresu, w jakim szpital świadczy 

usługi, 

+ pracownię USG - tylko jeśli jest niezbędna do zakresu, w jakim szpital świadczy 

usługi, 

+ laboratorium diagnostyczne (lub punkt pobrań) - tylko jeśli jest niezbędne  

do zakresu, w jakim szpital świadczy usługi, 

+ pracownię endoskopową - tylko jeśli jest niezbędna do zakresu, w jakim szpital 

świadczy usługi,  

+ oddział szpitalny  

+ wyodrębnione, spośród łóżek oddziału, łóżka wzmożonego nadzoru, będące 

stanowiskami intensywnej opieki medycznej, przeznaczonymi dla chorych 

wymagających wzmożonego nadzoru a niespełniających kryteriów medycznych 

przyjęcia do OAiIT - tylko jeśli są niezbędna do zakresu, w jakim szpital świadczy 

usługi, 

+ poradnie specjalistyczno-diagnostyczne – w zakresie, w jakim szpital świadczy 

usługi, 

oraz jeżeli jest to szpital prowadzący działalność w specjalności zabiegowej: 

+ blok operacyjny, 

+ zespół porodowy (w przypadku prowadzenia działalności z zakresu 

położnictwa), 



 

 
 

+ centralną sterylizatornię lub w przypadku outsourcingu usług sterylizacji 

pomieszczenia wymagane przepisami do ekspedycji materiału skażonego i 

przyjęcia materiału ze sterylizacji. 

Z opublikowanych wersji, opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, map potrzeb 

zdrowotnych wynika, że w Polsce mamy zbyt wiele niepotrzebnych łóżek szpitalnych,  

co naszym zdaniem wynika ze zbyt dużej liczby szpitali a w szczególności szpitali powiatowych. 

Średnia populacja objęta opieką szpitalną przez jeden szpital w Polsce  

to mniej niż 50 000 mieszkańców, przy jednoczesnych wyliczeniach krajów 

zachodnioeuropejskich, że jeden wieloprofilowy szpital powinien przypadać na 100 – 150 tys. 

mieszkańców. 

Dodatkowo należy zauważyć, że duża liczba jednorodnych oddziałów w regionie, oprócz 

niewykorzystanych łóżek, powoduje znaczne rozdrobnienie kontraktów z NFZ  

na poszczególne szpitale, co w konsekwencji przekłada się na wartość przychodów 

niewystarczającą do uzyskania rentowności. Szczególnie jest to widoczne na oddziałach 

położniczych, które często oddalone są od siebie o 20 – 30 km i przyjmują po 200 – 300 

porodów rocznie, co siłą praw ekonomii przynosi skutek w postaci ich nierentowności. Warto 

w tym miejscu wspomnieć, że dla zbilansowania się działalności operacyjnej oddziału 

położniczego powinien on przyjmować minimum 600 – 800 porodów rocznie. 

W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie następującej organizacji leczenia 

szpitalnego w Polsce: 

1. przekształcenie aktualnie funkcjonujących na rynku „szpitali powiatowych”  

w „Szpitale Pierwszego Kontaktu”, które w zależności od podmiotu tworzącego  

nazywałyby się „szpitalami powiatowymi”, „szpitalami miejskimi” lub „szpitalami 

gminnymi”. Szpitale te w swoich strukturach posiadałyby następujące komórki 

organizacyjne: 

+ całodobową izbę przyjęć z całodobowym ambulatorium chirurgicznym  

i internistycznym, 

+ pracownię RTG, 

+ pracownię USG, 

+ laboratorium diagnostyczne (lub punkt pobrań), 

+ pracownię endoskopową,  

+ oddział wewnętrzny lub wieloprofilowy oddział zachowawczy posiadający 

wyodrębnione, spośród łóżek oddziału, łóżka wzmożonego nadzoru 

internistycznego, będące stanowiskami intensywnej opieki medycznej, 

przeznaczonymi dla chorych wymagających wzmożonego nadzoru  

a niespełniających kryteriów medycznych przyjęcia do OAiIT, 

+ ewentualnie oddział dziecięcy, jeżeli zapotrzebowanie na tego typu oddział 

wynika z map potrzeb zdrowotnych, 

+ nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, 



 

 
 

+ ambulatorium – zespół poradni specjalistycznych, wraz z punktem pobrań 

badań diagnostycznych 

i ewentualnie (dodatkowo) inne oddziały zachowawcze, np.: 

+ zakład opiekuńczo-leczniczy,  

+ zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny, 

+ oddział geriatryczny, oddział opieki paliatywnej, hospicjum – wynikające  

z analizy map potrzeb zdrowotnych; 

 

2. utworzenie z najlepszego z aktualnie funkcjonujących na danym obszarze  

(jako „obszar” definiujemy tutaj obszar 3-4 sąsiadujących ze sobą powiatów, które 

wspólnie zamieszkuje populacja ok. 100.000 - 150.000 mieszkańców) „szpitali 

powiatowych” i/lub tzw. „szpitali wojewódzkich” (chodzi o te zlokalizowane w byłych 

miastach wojewódzkich sprzed reformy podziału administracyjnego kraju w 1999 r.), 

„Szpitala Regionalnego”. 

Kryteria wyboru to przede wszystkim: posiadanie w strukturze szpitalnego oddziału 

ratunkowego, jakość usług, stan wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, stopień 

dostosowania budynków i pomieszczeń, w tym w szczególności: bloku operacyjnego, 

zespołu porodowego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, centralnej 

sterylizatorni, do wymagań określonych przepisami prawa.  

Szpital Regionalny składałby się z komórek organizacyjnych, z jakich dzisiaj składa się 

przeciętny „szpital powiatowy”: 

+ szpitalny oddział ratunkowy, 

+ pracownia diagnostyki obrazowej (aparat RTG, tomograf komputerowy, 

rezonans magnetyczny), 

+ pracownia diagnostyki laboratoryjnej, 

+ pracownia USG, 

+ pracownia endoskopowa, 

+ inne pracownie – wynikające z analizy map potrzeb zdrowotnych, 

+ oddział chorób wewnętrznych, 

+ oddział chirurgiczny, 

+ oddział ginekologiczno-położniczy, 

+ oddział neonatologiczny, 

+ oddział pediatryczny, 

+ oddział anestezjologii i intensywnej terapii, 

+ blok operacyjny, 

+ zespół porodowy, 

+ centralna sterylizatornia, 

+ oddział psychiatryczny (może być również umiejscowiony w wybranym 

„Szpitalu Pierwszego Kontaktu”), 



 

 
 

+ inne oddziały, wynikające z analizy map potrzeb zdrowotnych,  

+ poradnie przyszpitalne – zespół poradni jednoimiennych z funkcjonującymi  

w ramach struktury szpitala oddziałami, 

+ ambulatorium – zespół poradni specjalistycznych; 

 

3. pozostawienie „szpitali wojewódzkich” w ich aktualnej strukturze  

(tych zlokalizowanych w aktualnych miastach wojewódzkich), które w dalszym ciągu 

nazywane będą „Szpitalami Wojewódzkimi”, z oddziałami wynikającymi z map 

potrzeb zdrowotnych; 

 

4. zmiany w funkcjonowaniu (przede wszystkim finansowaniu) „Szpitali Klinicznych”. 

Szpitale kliniczne są bardzo ważnym elementem systemu ochrony zdrowia, ze względu 

na bardzo duży potencjał kadrowy (wysokie kwalifikacje personelu medycznego), jak i 

sprzętowy (nowoczesna aparatura).  

 

Jak wynika z opublikowanego w 2015 roku raportu Najwyższej Izby Kontroli:  

+ „w szpitalach klinicznych udzielanych jest 25% wszystkich usług medycznych,  

w tym 75% usług wysokospecjalistycznych, 

+ potencjał szpitali klinicznych powinien być w większym stopniu wykorzystany. 

Brakuje jednak rozwiązań dedykowanych specjalnie szpitalom klinicznym, które 

uwzględniałyby ich specyficzny charakter, wynikający z łączenia kilku 

równorzędnych funkcji: leczniczej, dydaktycznej i naukowej oraz ich szczególną 

rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Obowiązujące 

przepisy utrudniają zachowanie partnerskich stosunków pomiędzy uczelniami 

medycznymi a szpitalami klinicznymi. Formalnie zagwarantowana prawna i 

finansowa odrębność szpitali klinicznych, w rzeczywistości jest ograniczana, 

+ szpitale kliniczne generują blisko 1/3 zobowiązań wymagalnych wszystkich 

zakładów opieki zdrowotnej. Zadłużenie na koniec 2014 r. odnotowano w 

ponad połowie szpitali (28 z 41). W dobrej kondycji finansowej były zaledwie 

cztery szpitale spośród 12 skontrolowanych. NIK zauważa także, że na koniec 

2014 r. tylko 12 jednostek, czyli niespełna 30%, generowało aż 96,5% zadłużenia 

wszystkich szpitali klinicznych” 

 

Oprócz działalności leczniczej szpitale kliniczne prowadzą działalność dydaktyczną  

i naukową i w związku z tym finansowane są z dwóch źródeł:  

+ działalność medyczna finansowana jest przez NFZ (na takich samych zasadach, 

jak z innymi szpitalami),  

+ działalność naukowa i dydaktyczna finansowana jest przez uczelnię. 

 

Szpitale kliniczne generują wyższe koszty niż pozostałe szpitale ponieważ:  



 

 
 

+ poza działalnością leczniczą na ich terenie prowadzone są badania  

i działalność naukowa (m.in. szkolenie studentów),  

+ wyższe są również koszty realizowanych w nich procedur – szpitale te w 

większości realizują kosztowne procedury wysokospecjalistyczne, 

+ wyższe są również koszty osobowe - z uwagi na zatrudnianie w nich kadry 

medycznej o bardzo wysokich kwalifikacjach. 

NFZ nie uwzględnia tych różnic i płaci szpitalom klinicznym za poszczególne 

świadczenia taką samą kwotę, jak pozostałym szpitalom. Różnicy tej również nie 

pokrywają uczelnie, które często nie pokrywają nawet faktycznych kosztów 

związanych z dydaktyką. Ministerstwo Zdrowia usankcjonowało przerzucanie kosztów 

dydaktyki na szpitale kliniczne. 

 

 

 

NIK w sowim raporcie zauważa, że: 

+ „do tej pory nie powstała rzetelna analiza kosztów dydaktyki klinicznej 

ponoszonych przez szpitale kliniczne, uwzględniająca udział najlepszych 

fachowców i użycie najnowocześniejszej aparatury, 

+ konsekwentnie nieuregulowany pozostaje także sposób pozyskiwania przez 

szpitale funduszy na działalność naukową. W 10 skontrolowanych szpitalach 

klinicznych nie prowadzono własnej działalności naukowej oraz projektów 

badawczych, związanych z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz 

metod leczenia, chociaż powinno to stanowić istotny cel działalności szpitala 

klinicznego. Przepisy nie wskazują jednak źródeł finansowania takiej 

działalności. Szpitale nie mogą same występować o środki finansowe na 

działalność naukową - mogą je pozyskiwać wyłącznie za pośrednictwem 

uczelni. W efekcie działalność naukową na terenie szpitali prowadzą jedynie 

uczelnie, a szpitale są jedynie bazą (sprzęt, personel, pacjenci) dla badań 

prowadzonych przez beneficjentów grantów naukowych (głównie uczelni 

medycznych), 

+ liczba badań klinicznych w Polsce spada, a dodatkowo zaledwie ułamek tej 

liczby stanowią badania niekomercyjne. W latach 2011-2014 (do 30 września) 

zarejestrowano 1657 badań klinicznych produktów leczniczych, w  tym tylko 19 

badań prowadzonych przez sponsorów niekomercyjnych, 

+ wbrew przepisom większość kontrolowanych szpitali klinicznych (10 na 12) nie 

została prawidłowo wyposażona przez uczelnie medyczne w grunty i budynki w 

formie nieodpłatnego użytkowania. Tymczasem uregulowanie kwestii majątku 

trwałego jest niezbędne do wykonywania zadań statutowych przez szpitale 

kliniczne; bez tego nie mogą np. starać się o granty europejskie na badania 

naukowe.” 



 

 
 

 

W związku z powyższym pilnie należy: 

+ określić rolę, jaką mają spełniać szpitale kliniczne w systemie ochrony zdrowia, 

+ opracować zasady funkcjonowania szpitali klinicznych, uwzględniając ich 

szczególną rolę w systemie ochrony zdrowia, wynikającą z prowadzenia, poza 

wysokospecjalistycznym leczeniem pacjentów, również działalności 

dydaktycznej i naukowej, 

+ określić jasne i precyzyjnych zasady finansowania szpitali klinicznych, 

adekwatne do ich roli w systemie, 

+ zwiększyć wycenę procedur wysokospecjalistycznych realizowanych przez 

szpitale kliniczne, 

+ opracować rzetelną analizę kosztów dydaktyki klinicznej ponoszonych przez 

szpitale kliniczne, uwzględniającą udział najlepszych fachowców i użycie 

najnowocześniejszej aparatury, 

+ opracować zasady finansowania działalności z zakresu dydaktyki klinicznej 

przez uczelnie i Ministerstwo Zdrowia, tak aby szpitale kliniczne nie pokrywały 

kosztów prowadzonej dydaktyki z przychodów ze świadczeń medycznych, 

+ wyposażyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szpitale kliniczne  

w grunty i budynki w formie nieodpłatnego użytkowania, 

+ uregulować sposób pozyskiwania przez szpitale funduszy na działalność 

naukową – bez pośrednictwa uczelni. 

 

Przykład Centrum Zdrowia Dziecka pokazuje, że uregulowanie funkcjonowania szpitali 

klinicznych powinno być sprawą priorytetową. 

 

5. bez zmian funkcjonowałyby szpitale resortowe, które byłyby częścią proponowanego 

powyżej systemu organizacji lecznictwa szpitalnego. 

Wprowadzenie powyższego systemu organizacji lecznictwa szpitalnego: 

+ zracjonalizowałoby dystrybucję kontraktów NFZ (konsolidacja kontraktów z 3-4 

szpitali), co z kolei pozwoliłoby na osiągnięcie rentowności oddziałów szpitalnych,  

a w szczególności zabiegowych oddziałów szpitalnych, 

+ ograniczyłoby o około 60 – 75 proc. (jeden z 3 – 4 szpitali) niezbędne nakłady 

inwestycyjne, dostosowujące szpitale do wymagań określonych przepisami prawa  

(w szczególności poprzez ograniczenie liczby kapitałochłonnych komórek 

organizacyjnych, takich jak: blok operacyjny, zespół porodowy, oddział anestezjologii i 

intensywnej terapii, centralna sterylizatornia), 

+ zwiększyłoby poziom wykorzystania łóżek szpitalnych, 



 

 
 

+ zapobiegłoby występującym na rynku brakom personelu lekarskiego  

w specjalnościach zabiegowych oraz specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii 

przy jednoczesnym obniżeniu presji w zakresie ich wynagrodzeń, 

+ poprawiłoby bezpieczeństwo pacjentów (koncentracja specjalistów, możliwości 

inwestycyjne szpitali). 

Istotnym elementem rynku usług szpitalnych w Polsce są szpitale prywatne. Istotność  

ta nie jest spowodowana udziałem szpitali prywatnych w rynku leczenia szpitalnego w Polsce 

ale wyznaczaniem standardów jakościowych, przede wszystkim w zakresie posiadanej 

infrastruktury, innowacyjności stosowanych metod leczenia jak i również w zakresie 

zarządzania. W Polsce istnieje ponad 1100 szpitali prywatnych, z tego tylko około połowa 

posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Realizują one rocznie umowy  

z NFZ o wartości ok. 2 mld zł, co stanowi zaledwie 6% budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia 

wydawanego na leczenie szpitalne i niespełna 3% środków publicznych wydawanych na 

zdrowie. Odrębny problem, w przypadku szpitali prywatnych, stanowi definicja „szpitala” (o 

której piszemy powyżej), ponieważ większość z ponad 1100 szpitali prywatnych 

zarejestrowanych w Polsce to tzw. „szpitale jednodniowe” – posiadające nie rzadko 1 łóżko 

szpitalne i nie dysponujące zapleczem diagnostycznym. Jesteśmy zdania, że szpitale prywatne, 

powinny mieć takie same prawa dostępu do finansowania ochrony zdrowia  

ze środków publicznych, jak szpitale publiczne, pod warunkiem spełniania przez nie wszystkich 

wymagań określonych w postulowanej definicji „szpitala”. 

Szpitale prywatne, w proponowanym przez nas systemie organizacji rynku ochrony zdrowia, 

będę bardzo ważnym partnerem instytucji ubezpieczeniowych, oferujących prywatne 

ubezpieczenia zdrowotne. 

 

Rehabilitacja lecznicza  

Aktualna organizacja rehabilitacji leczniczej5 

(przejdź bezpośrednio do propozycji zmian w tym zakresie) 

Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach:  

+ ambulatoryjnych,  

+ domowych,  

+ ośrodka lub oddziału dziennego, 

+ stacjonarnych. 

Na rehabilitację wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,  

tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Na niektóre zakresy świadczeń, skierowanie 

wystawić może tylko lekarz specjalista.  

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych: 
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+ skierowanie do poradni rehabilitacyjnej (rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych) 

oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego i jest ono ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie 

musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia,  

bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Jedynie w przypadku wady 

postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie  

na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ, lekarz specjalista (rehabilitacji ogólnej, 

rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii 

ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu), lekarz ze specjalizacją I stopnia (w zakresie: chirurgii ortopedycznej, chirurgii 

urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, 

rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lub lekarz w trakcie specjalizacji  

(w zakresie: rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu). NFZ 

finansuje do 5 zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. 

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych dzieci (do ukończenia 18 roku życia)  

z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego może się odbywać na podstawie 

jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej. Cykl 

terapeutyczny trwa do 120 dni zabiegowych i obejmuje do 5 zabiegów dziennie. 

Rehabilitacja w warunkach domowych: 

+ skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wystawia lekarz 

podstawowej opieki zdrowotnej, a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego,  

w tym lekarz specjalista (w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, 

rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej  

i balneoklimatologii, fizjoterapii i balneoklimatologii, balneoklimatologii i medycyny 

fizykalnej, balneologii, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, 

neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej 

, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu), lekarz ze specjalizacja I stopnia (w dziedzinie rehabilitacji w chorobach 

narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji  

lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, neurologii, 

neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii), lekarz w trakcie 

specjalizacji (w dziedzinie rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, 

reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii). 

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni 

od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane,  

bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach 

domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie  

i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń  

w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, 

ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji). Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach 

domowych są udzielane zdefiniowanej grupie świadczeniobiorców z zaburzeniami 

funkcji motorycznych. NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W 



 

 
 

rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie.  

W uzasadnionych przypadkach czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony 

decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego 

oddziału wojewódzkiego NFZ. 

Rehabilitacja w ośrodku / oddziale dziennym: 

+ rehabilitacja w ośrodku / oddziale dziennym przysługuje pacjentowi, którego stan 

zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent  

nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego; 

+ skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-

ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób 

wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, 

neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego, lekarz poradni rehabilitacyjnej, 

neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, reumatologicznej oraz - w przypadku 

schorzeń przewlekłych - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. NFZ finansuje  

od 3 do 6 tygodni rehabilitacji. W przypadkach uzasadnionych medycznie 

koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać 

przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego 

oddziału wojewódzkiego NFZ; 

+ skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wystawia lekarz 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz oddziałów szpitalnych i poradni 

specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu, neurologicznej, reumatologicznej oraz chirurgii dziecięcej. NFZ finansuje do 120 

dni rehabilitacji w roku kalendarzowym. W przypadkach uzasadnionych względami 

medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji 

może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną 

zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ; 

+ skierowanie na rehabilitację słuchu i mowy wystawia lekarz poradni 

otolaryngologicznej, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii neurologicznej. 

NFZ finansuje do 120 dni rehabilitacji w roku kalendarzowym. W przypadkach 

uzasadnionych względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego 

czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego 

rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. 

+ skierowanie na rehabilitację wzroku wystawia lekarz poradni okulistycznej  

i neurologicznej. NFZ finansuje do 120 dni rehabilitacji w roku kalendarzowym.  

W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia 

celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza 

prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału 

wojewódzkiego NFZ; 

+ skierowanie na rehabilitacje kardiologiczną wystawia lekarz oddziału kardiologii, 

oddziału kardiochirurgii, oddziału chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej  

i poradni rehabilitacyjnej. NFZ finansuje czas trwania rehabilitacji kardiologicznej  



 

 
 

w ośrodku lub oddziale, który jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka 

dziennego i trwa do 24 osobodni w okresie trzech miesięcy; 

+ skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną wystawia lekarz poradni rehabilitacji 

medycznej gruźlicy i chorób płuc, alergologii, laryngologii i pulmonologii. NFZ finansuje 

czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod 

subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale, który ustalany jest indywidualnie  

przez lekarza ośrodka dziennego oraz jest nie krótszy niż 14 dni i nie przekracza 24 dni. 

 Rehabilitacja udzielana w warunkach stacjonarnych: 

+ świadczenia w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej udzielanej w warunkach 

stacjonarnych przeznaczone są dla świadczeniobiorców, którzy ze względu  

na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń 

rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. W szczególności  

są to świadczeniobiorcy po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób 

przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, 

edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych. Skierowanie na rehabilitacje 

ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, 

neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, 

onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego oraz w przypadku zaostrzeń chorób 

przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i 

reumatologicznej. NFZ finansuje czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej  

w warunkach stacjonarnych dla jednego świadczeniobiorcy od 3 do 6 tygodni.  

W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia 

celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza 

prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału 

wojewódzkiego NFZ; 

+ rehabilitacja pulmonologiczna - świadczenia rehabilitacji pulmonologicznej udzielane 

są świadczeniobiorcom wymagającym kompleksowych czynności rehabilitacyjnych  

w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej w procesie leczenia powikłań  

lub przedłużających się chorób płuc. Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną 

wystawia lekarz oddziału pulmonologicznego, torakochirurgicznego, kardiologicznego, 

laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego,  

a w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego oddziału 

pediatrycznego oraz lekarz poradni chorób płuc, rehabilitacyjnej i alergologicznej. NFZ 

finansuje czas rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych  

dla jednego świadczeniobiorcy trwający do 3 tygodni. W przypadkach uzasadnionych 

względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania 

rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację,  

za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ; 

+ rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup 

świadczeń dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają 

stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru 

medycznego. Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną w ramach kontynuacji 



 

 
 

leczenia jest wystawiane przez lekarza oddziału kardiologicznego, 

kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego oraz lekarza poradni 

kardiologicznej i rehabilitacyjnej; 

+ rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi - czas trwania rehabilitacji 

wynosi do 5 tygodni bez przerwy. W przypadkach uzasadnionych względami 

medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji 

może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną 

zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Pacjent jest przyjmowany 

bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy 

choroby;  

+ rehabilitacja kardiologiczna - kategoria I: trwa do 3 tygodni bez przerwy, przez 6 dni  

w tygodniu. W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi i koniecznością 

osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją 

lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału 

wojewódzkiego NFZ. Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie  

lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby; 

+ rehabilitacja kardiologiczna - kategoria II: trwa do 2 tygodni bez przerwy, przez 6 dni w 

tygodniu. W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi i koniecznością 

osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją 

lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału 

wojewódzkiego NFZ. Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie  

lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby; 

+ rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest dla świadczeniobiorców ze schorzeniami 

neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację 

leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego 

nadzoru medycznego. Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach 

wyodrębnionych grup świadczeń, z podziałem na kategorie, w zależności od stanu 

pacjenta. Warunkiem zakwalifikowania świadczeniobiorcy do danej grupy jest 

udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy  

w indywidualnej dokumentacji medycznej;  

 rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria I: rehabilitacja 

wynosi do 16 tygodni bez przerwy w przypadku wystąpienia chorób 

współistniejących oraz do 12 tygodni bez przerwy w przypadku braku chorób 

współistniejących. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie  

lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy 

uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia 

chorób współistniejących oraz bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od 

wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego 

układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących;  

 rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria II: rehabilitacja 

trwa do 9 tygodni bez przerwy w przypadku wystąpienia chorób 

współistniejących oraz do 6 tygodni bez przerwy w przypadku braku chorób 

współistniejących. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie  



 

 
 

lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy 

uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego; 

 rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni 

nerwowych - kategoria I: rehabilitacja trwa do 16 tygodni bez przerwy -  

w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 12 tygodni  

bez przerwy - w przypadku braku chorób współistniejących. Pacjent 

przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu  

z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego - w przypadku 

wystąpienia chorób współistniejących oraz bezpośrednio po wypisie  

lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy 

uszkodzenia układu nerwowego - w przypadku braku chorób współistniejących; 

 rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni 

nerwowych - kategoria II: rehabilitacja trwa do 9 tygodni bez przerwy  

w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 6 tygodni  

bez przerwy w przypadku braku chorób współistniejących. Pacjent 

przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu  

z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego. 

 rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego 

i dystrofie mięśniowe - kategoria I: rehabilitacja trwa do 9 tygodni  

bez przerwy. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 

dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.   

 rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego 

i dystrofie mięśniowe - kategoria II: rehabilitacja trwa do 6 tygodni  

bez przerwy. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 

dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego. 

 rehabilitacja neurologiczna przewlekła - odbywa się raz w roku kalendarzowym 

i trwa do 6 tygodni. Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - trwa w roku 

kalendarzowym: kategoria I - do 16 tygodni, kategoria II - do 12 tygodni, 

kategoria III - do 12 tygodni. 

Skierowanie do rehabilitacji neurologicznej wszystkich grup i kategorii świadczeń 

(oprócz dziecięcej) wystawia lekarz oddziału lub kliniki anestezjologii i intensywnej 

terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii  

i traumatologii narządu ruchu, chorób zakaźnych lub lekarz poradni specjalistycznej 

rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii 

dziecięcej i urazowo-ortopedycznej. W przypadkach uzasadnionych względami 

medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji 

może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną 

zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Rehabilitacja w zakładzie rehabilitacji: 

+ pacjent przebywający w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w którym świadczenia 

udzielane są całodobowo, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną 

opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 2,5 krotności najniższej emerytury,  



 

 
 

z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego 

dochodu pacjenta, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.  

Propozycje zmian w obszarze rehabilitacji leczniczej 

Rehabilitacja lecznicza, w skład której wchodzi między innymi wspomniana wcześniej: 

rehabilitacja ogólnoustrojowa, rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja kardiologiczna, 

rehabilitacja psychiatryczna, stanowi niezmiernie istotny i w dalszym ciągu zaniedbywany 

element procesu leczenia pacjentów, umożliwiający ich szybki powrót do zdrowia  

a w konsekwencji do pracy. W finansowanie rehabilitacji leczniczej (oprócz rehabilitacji 

psychiatrycznej – finansowanej z budżetu państwa, w ramach kompleksowej opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień), w znacznie większym zakresie powinien być 

zaangażowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To od rehabilitacji leczniczej w dużej mierze 

zależy, jak szybko pacjent powróci do pracy i przestanie korzystać z zasiłków i świadczeń 

chorobowych. 

Pomimo wzrostu nakładów na rehabilitacje leczniczą, z roku na rok dostęp do niej pogarsza 

się: rośnie liczba oczekujących, wydłuża się czas oczekiwania, a kurczy lista miejsc oferujących 

rehabilitację bez kolejki.  

Model finansowania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej jest skomplikowany i jak  

w całej naszej opiece zdrowotnej nie uwzględnia końcowego efektu leczenia - NFZ jednakowo 

płaci za świadczenia dobrze i źle wykonane, mimo że akurat w tym obszarze łatwo zmierzyć 

efekty terapii.  

Kolejny problem to zamieszanie wokół ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – złożenie projektu 

noweli do ustawy przyjętej we wrześniu 2015 roku, która ma wejść w życie 31 maja 2015 roku, 

może skutkować wyjazdem wielu młodych fizykoterapeutów z kraju i w efekcie brakami 

kadrowymi na rynku fizjoterapeutów. Posłowie, którzy złożyli projekt noweli ustawy uważają, 

że uprawnienia nadane fizjoterapeutom na mocy ustawy przyjętej we wrześniu 2015 r. mogą 

zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. Zdaniem posłów „nadanie fizjoterapeutom 

uprawnienia kwalifikacji w leczeniu pacjentów do zabiegów fizjoterapii  

i ich stosowania, bez chociażby wstępnej diagnostyki lekarskiej, może zagrażać zdrowiu,  

a w skrajnych przypadkach życiu pacjentów oraz narusza w sposób oczywisty bezpieczeństwo 

chorego" i jest sprzeczne z europejskimi standardami medycznymi."6 Posłowie przekonują, że 

wprowadzony ustawą program kształcenia fizjoterapeutów i zakres zdobywanej przez nich 

wiedzy „nie są wystarczające do uznania, że mogą oni  

np. samodzielnie kwalifikować i planować zabiegi fizjoterapeutyczne”. Projekt noweli zakłada 

wydłużenie vacatio legis do 24 miesięcy, co zdaniem autorów projektu pozwoli  

na wypracowanie i uchwalenie nowelizacji ustawy. Ustawa polaryzuje środowisko – przeciwny 

jej jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, natomiast za wprowadzeniem jej w życie w 

formie uchwalonej we wrześniu 2015 roku jest Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. Konieczny 
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jest kompromis w tej spawie dla dobra pacjentów, aby nie doszło do wspomnianego powyżej 

wyjazdu fizjoterapeutów z kraju i w konsekwencji powstania braków kadrowych na rynku. 

Inny problem, który pilnie należy uregulować, to opracowanie standardów w rehabilitacji 

leczniczej. Ich brak utrudnia zachowanie odpowiedniej jakości i efektywności leczenia. 

 

Opieka nad osobami starszymi – świadczenia z zakresu geriatrii oraz świadczenia 

pielęgnacyjne i opiekuńcze 

Aktualna organizacja świadczeń z zakresu geriatrii7 

(przejdź bezpośrednio do propozycji zmian w tym zakresie) 

Świadczenia gwarantowane z zakresu geriatrii mogą być realizowane w ramach: 

+ ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

+ leczenia szpitalnego, 

zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi dla obu trybów realizacji świadczeń opisanych 

wcześniej. 

Aktualna organizacja świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych8 

(przejdź bezpośrednio do propozycji zmian w tym zakresie) 

Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych są realizowane  

w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia  

18 roku życia. Pobyt świadczeniobiorcy, który ukończył 18 rok życia i posiada orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, wydłuża się do chwili ukończenia nauki. 

Świadczenia gwarantowane obejmują: 

+ świadczenia udzielane przez lekarza, 

+ świadczenia udzielane przez pielęgniarkę, 

+ rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia 

skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego, 

+ świadczenia psychologa, 

+ terapię zajęciową, 

+ leczenie farmakologiczne, 

+ leczenie dietetyczne, 

+ edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub 

opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych, 

+ zaopatrzenie w wyroby medyczne. 
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W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych udzielanych w warunkach 

stacjonarnych, świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania 

diagnostyczne i leki. 

Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych są udzielane 

świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia  

a nie wymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu 

samodzielności, zwaną„skalą Barthel” otrzymał 40 punktów lub mniej. W przypadku dzieci do 

ukończenia 3 roku życia nie stosuje się warunku dokonania oceny skalą Barthel. 

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel, 

otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką  

jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie. 

Świadczeniobiorcę do zakładu opiekuńczego przyjmuje kierownik zakładu opiekuńczego  

w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w zakładzie opiekuńczym. 

W przypadku świadczeniobiorców przewlekle chorych oraz tych, którzy przebyli leczenie 

szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego 

leczenia zachowawczego, a nie wymagają dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym jednak 

ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną są niesamodzielni w samoopiece  

i samopielęgnacji oraz wymagają: 

+ stałej kontroli lekarskiej, 

+ profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, 

+ umieszczenia w zakładzie opiekuńczym, 

kontynuacja leczenia oznacza dalsze postępowanie lecznicze, w tym również żywienie 

dojelitowe i pozajelitowe, odpowiadające stanowi zdrowia świadczeniobiorcy. Kontynuacja 

leczenia obejmuje także podawanie leków i wykonywanie badań diagnostycznych, 

niezbędnych w chorobach o charakterze przewlekłym oraz stosowanie wskazań  

po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym, według indywidualnej oceny dokonywanej 

przez lekarza zakładu opiekuńczego. 

Jeżeli w ocenie świadczeniobiorcy skalą Barthel, dokonywanej przez lekarza i pielęgniarkę 

danego zakładu opiekuńczego na koniec każdego miesiąca, punktacja jest wyższa niż  

40 punktów, NFZ zaprzestaje finansowania świadczeń na koniec kolejnego miesiąca 

kalendarzowego. Ponowne skierowanie do zakładu jest możliwe w przypadku pogorszenia się 

stanu zdrowia świadczeniobiorcy. 

Świadczenia gwarantowane udzielane w zakładach opiekuńczych mogą być realizowane 

świadczeniobiorcom wymagającym: 

+ żywienia dojelitowego, 

+ żywienia pozajelitowego, 

+ wentylacji mechanicznej przy pomocy respiratora. 



 

 
 

Propozycje zmian w obszarze opieki nad osobami starszymi 

Jednoznacznie można stwierdzić, że w Polsce nie ma systemu opieki medycznej  

nad pacjentami w podeszłym wieku. Brakuje geriatrów, specjalistycznych poradni  

i oddziałów szpitalnych.  

Parafrazując tytuł znanego filmu „Polska to nie jest kraj dla starych ludzi”. Nasza ochrona 

zdrowia nie jest przystosowana do potrzeb ludzi starszych a opieka zdrowotna nad ludźmi 

starszymi przeczy zasadom współczesnej gerontologii i nie liczy się z prognozami 

demograficznymi kraju. 

Zgodnie z opublikowanym w 2014 roku raportem NIK główną barierą rozwoju geriatrii, oprócz 

braków kadrowych, jest metoda rozliczania świadczeń medycznych przez NFZ,  

która zakłada finansowanie tylko jednej choroby. Natomiast ludzie starsi z reguły cierpią  

na kilka schorzeń jednocześnie. Ponadto z przeprowadzonej przez NIK analizy wynika,  

że pacjent w podeszłym wieku kompleksowo prowadzony przez geriatrę funkcjonuje lepiej,  

a jego leczenie kosztuje mniej. 

Według WHO w latach 2000-2020 liczebność grupy wiekowej 65-90 lat zwiększy się z 16%  

do 21% całkowitej populacji UE, podczas gdy liczebność grupy wiekowej 15-24 lata spadnie do 

11%. Liczba mieszkańców Polski w wieku 65+ wzrośnie w ciągu najbliższych 20 lat  

o ok. 3 mln osób. Stąd obserwowany już dzisiaj wzrost popytu na świadczenia geriatryczne  

i opieki długoterminowej.  

W ocenie NIK, z którą się w pełni zgadzamy, wobec prognoz zmian demograficznych, 

niezbędne jest wprowadzenie przez ministerstwo zdrowia kompleksowego systemu opieki 

zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku. Brak kompleksowych i zestandaryzowanych 

procedur postępowania dedykowanych osobom w wieku podeszłym skutkuje tym,  

że w polskim systemie opieki zdrowotnej starszy człowiek ze swoimi dolegliwościami trafia:  

+ w pierwszej kolejności do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który z reguły  

nie ma wystarczającego przygotowania w zakresie geriatrii i traktuje starszego 

pacjenta, jak każdego innego w średnim wieku -  wysyła do specjalisty a właściwie 

specjalistów, ponieważ osoba starsza najczęściej cierpi na wiele schorzeń 

jednocześnie. Każdy ze specjalistów leczy pacjenta w swoim zakresie, często  

nie zwracając uwagi na inne, wcześniej zaordynowane leczenie. Tu wracamy do braku 

koordynowanej opieki zdrowotnej, której istotnym elementem z pkt. widzenia osób 

starszych jest specjalista z zakresu geriatrii; 

+ lub, z powodu braku oddziałów geriatrycznych, jest hospitalizowany na oddziałach 

wewnętrznych lub w zakładach opiekuńczych i pielęgnacyjnych. 

Konieczne zmiany w opiece nad osobami starszymi to: 

+ wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia kompleksowego systemu opieki 

zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku, 

+ wprowadzenie bodźców powodujących kształcenie większej ilości specjalistów  

z zakresu geriatrii,  



 

 
 

+ wprowadzenie bodźców stymulujących otwarcie większej liczby specjalistycznych 

poradni i oddziałów szpitalnych, ukierunkowanych na opiekę nad osobami starszymi, 

+ zwiększenie finansowania ze środków publicznych obszarów związanych z opieką  

nad osobami starszymi oraz zmiana metody rozliczania świadczeń medycznych przez 

NFZ, która będzie uwzględniała fakt, ze osoby starsze cierpią na kilka schorzeń 

jednocześnie (jeden z bodźców stymulujących otwarcie większej liczby 

specjalistycznych poradni i oddziałów szpitalnych), 

+ lokalizowanie oddziałów geriatrycznych oraz zakładów pielęgnacyjnych  

i opiekuńczych w „szpitalach pierwszego kontaktu”, 

+ ścisła współpraca, w ramach koordynowanej opieki zdrowotnej, lekarza POZ  

ze specjalistą z zakresu geriatrii w procesie leczenia pacjenta w podeszłym wieku, 

+ zaangażowanie się lokalnych samorządów w współfinansowanie świadczeń z zakresu 

opieki nad osobami starszymi. 

 

Opieka paliatywna i hospicyjna 

Aktualna organizacja świadczeń w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna9 

(przejdź bezpośrednio do propozycji zmian w tym zakresie) 

Opieka paliatywna i hospicyjna może być realizowana w warunkach: 

+ stacjonarnych, 

+ domowych, 

+ ambulatoryjnych. 

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych, to wszechstronna, 

całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, 

niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka 

ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym 

objawom somatycznym wraz ich uśmierzaniem, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych 

i socjalnych. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują: 

+ świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, 

+ świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki, 

+ leczenie farmakologiczne, 

+ leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia  

(drabina analgetyczna), 

+ leczenie innych objawów somatycznych, 

+ opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, 

+ rehabilitację, 

+ zapobieganie powikłaniom, 

+ badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale 

medycyny paliatywnej, 
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+ zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia 

gwarantowanego w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej, 

+ opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum 

stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca 

zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie: badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne. 

Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są: 

+ przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

+ wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy 

jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  

z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, nierokującej nadziei na wyleczenie. 

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych są realizowane  

przy zachowaniu poniższych zasad: 

+ całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielanych przez lekarza, 

+ porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu; 

+ całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielanych przez pielęgniarkę, 

+ wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu; 

+ pozostały personel – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza. 

Świadczenia w hospicjum domowym udzielane są zgodnie z następującymi zasadami: 

+ wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu  

ze świadczeniobiorcą, członkiem jego rodziny lub opiekunem, 

+ wizyta personelu hospicjum domowego jest każdorazowo potwierdzana  

przez chorego, członka jego rodziny lub opiekuna - z zastosowaniem „Karty wizyt  

w domu chorego”, 

+ w trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i członkowie ich rodzin 

lub opiekunowie otrzymują zalecenia dotyczące dalszego postępowania 

pielęgnacyjnego i leczniczego, informacji o numerach telefonów personelu hospicjum 

domowego, udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie 

potrzeby, udzielenia wizyty w domu, innych form opieki paliatywnej i hospicyjnej  

oraz zasad jej prowadzenia. 

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny 

paliatywnej obejmują: 

+ porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy,  

w tym również świadczeniobiorcy, który nie został zakwalifikowany do hospicjum 

domowego, 



 

 
 

+ porady psychologa w poradni lub w domu świadczeniobiorcy, 

+ świadczenia pielęgniarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy. 

Porada w poradni medycyny paliatywnej lub w domu pacjenta jest to świadczenie obejmujące: 

+ badanie podmiotowe, 

+ badanie przedmiotowe, 

+ ordynacje leków, w tym leków przeciwbólowych, 

+ zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych, 

+ zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych, 

+ kierowanie do podmiotów leczniczych, w tym udzielających świadczeń opieki 

paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych, 

+ wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia 

świadczeniobiorcy, 

+ poradę lub wizytę w domu świadczeniobiorcy, 

+ poradę psychologiczną lub wizytę psychologa w domu świadczeniobiorcy, 

+ zabieg pielęgniarski lub wizytę pielęgniarki w domu świadczeniobiorcy. 

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca 

zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne. 

Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych są przeznaczone  

dla świadczeniobiorców, których stan ogólny jest stabilny oraz mogących przybyć do poradni 

medycyny paliatywnej samemu lub wymagających ze względu na ograniczoną możliwość 

poruszania się porad lub wizyt w domu. Świadczenia gwarantowane w warunkach 

ambulatoryjnych obejmują nie więcej niż 2 porady lub wizyty w tygodniu w domu 

świadczeniobiorców. 

Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są: 

+ przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

+ wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy 

jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  

z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, nierokującej nadziei na wyleczenie. 

Propozycje zmian w obszarze opieki paliatywnej i hospicyjnej 

Opieka paliatywna i hospicyjna (OPH) obejmuje wszechstronne działania interdyscyplinarnego 

zespołu (lekarz, pielęgniarka, psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant, duszpasterz oraz 

wolontariusze) mające na celu zaspokajanie potrzeb: somatycznych (uśmierzanie bólu, 

duszności i innych objawów, uwzgledniające również rehabilitacje ̨ i terapie ̨ kreatywna)̨, 

psychosocjalnych oraz duchowych. Realizowane  

są poprzez wczesne ustalanie zagrożeń i potrzeb, zapobieganie i niesienie ulgi w cierpieniu 

chorym na przewlekłe, postępujące, ograniczające życie choroby (zaawansowana choroba 



 

 
 

nowotworowa i inne przewlekłe schorzenia obniżające jakość życia) oraz wsparcie ich rodzin. 

Celem zasadniczym jest tu poprawa jakości życia.10 

Każdy człowiek ma prawo godnie się rodzić, godnie żyć i godnie umierać. Dlatego też tak duży 

nacisk w rozwiniętych cywilizacjach kładzie się na opiekę paliatywną i hospicyjną, dającą 

szansę pacjentom na godne i w miarę możliwości dzisiejszej medycyny bezbolesne umieranie.  

Podstawowa zmianą w zakresie OPH powinno być uznanie świadczeń z zakresu OPH 

nielimitowanymi. Nie można prawa do godnego, spokojnego, bezbolesnego umierania 

limitować! Wydawało się, że może to nastąpić poprzez włączenie OPH do pakietu 

onkologicznego. Niestety, OPH nie została objęta pakietem onkologicznym  

i świadczenia z zakresu OPH w dalszym ciągu nie mają charakteru nielimitowanego.  

Jak wyjaśnia MZ wynika to z faktu, że OPH nie można zaliczyć do medycyny naprawczej. 

Ponadto nie u wszystkich pacjentów znajdujących się pod taką opieką zdiagnozowano chorobę 

nowotworową (zdaniem MZ pacjenci onkologiczni objęci OPH stanowią: wśród dorosłych ok. 

70-90%, w przypadku dzieci - ok. 11%). Według MZ z tych właśnie powodów opieka paliatywna 

i hospicyjna nie została włączona w pakiet onkologiczny, "z całą świadomością wiedzy o tym, 

że nielimitowanie chorych paliatywnych i hospicyjnych jest konieczne i nieuniknione".  

Kolejnym problemem, z jakim boryka się OPH, to zbyt niska wycena świadczeń. Środowisko od 

dawna postuluje o urealnienie wyceny świadczeń z zakresu opieki paliatywnej  

i hospicyjnej, w szczególności w trybie opieki stacjonarnej. 

W obszarze OPH duży nacisk należy położyć na rozwój i finansowanie hospicjum domowego. 

Każdy z nas chciałby ostatnie chwile naszego życia spędzić w domu, w otoczeniu najbliższych i 

przy wsparciu fachowego personelu hospicjum domowego. 

 

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 

Aktualna organizacja świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień11 

(przejdź bezpośrednio do propozycji zmian w tym zakresie) 

Świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane  

są w warunkach: 

+ ambulatoryjnych (w poradniach), 

+ oddziału / ośrodka dziennego, 

+ stacjonarnych. 

W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych świadczeniodawca jest 

zobowiązany zapewnić pacjentom niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje 

specjalistyczne, leki oraz wyroby medyczne (dotyczy również świadczeń realizowanych  

                                                           
10 „Medycyna Prywatna” – „Opieka Paliatywna. Medycyna Paliatywna - medycyna bez bólu” – Autor: Prof. Jacek Łuczak 
 
11 źródło: NFZ 



 

 
 

w ramach programu leczenia substytucyjnego), które są objęte przedmiotem umowy  

w danym zakresie. 

W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ośrodka dziennego, świadczeniodawca jest 

zobowiązany zapewnić pacjentom niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje 

specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, posiłek oraz transport sanitarny. 

W izbie przyjęć realizowane są świadczenia udzielane całodobowo w trybie nagłym,  

w tym diagnostyczno-terapeutyczne, niezakończone hospitalizacją w oddziale lub pobytem  

w ośrodku/oddziale dziennym. Świadczenia udzielane w izbie przyjęć obejmują, w razie 

potrzeby, zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz zapewnienie transportu w razie 

konieczności kontynuacji leczenia specjalistycznego. 

W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca 

zobowiązany jest zapewnić pacjentom bezpłatnie niezbędne badania diagnostyczne, 

konsultacje specjalistyczne, świadczenia z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji  

i rehabilitacji, leki, wyroby medyczne, transport sanitarny oraz inne świadczenia związane  

z pobytem. 

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po zbadaniu osoby z zaburzeniami 

psychicznymi. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania,  

a jego ważność wygasa po upływie 14 dni. 

Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje  

za jej pisemną zgodą. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej  

lub ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego. 

W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala 

psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyjęć. 

Zasady udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach poradni 

zdrowia psychicznego: 

+ NFZ finansuje: porady lekarza psychiatry, porady i diagnozę psychologiczną, sesje 

psychoterapeutyczne dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ, 

+ nie jest wymagane skierowanie do lekarza psychiatry, 

+ skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest wymagane do psychologa  

i psychoterapeuty, 

+ pacjent obłożnie chory ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych lekarza psychiatry, 

psychologa, psychoterapeuty, pielęgniarki, pracownika socjalnego, 

+ w uzasadnionych sytuacjach pacjent ma prawo do bezpłatnego transportu 

sanitarnego, 

+ za świadczenia udzielane na podstawie umowy nie wolno pobierać  

od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność 

przewidziana jest w odrębnych przepisach, 



 

 
 

+ w przypadku gdy pacjent wymaga wykonania badań diagnostycznych w związku  

z leczeniem psychiatrycznym, skierowanie wydaje i koszty badań pokrywa lekarz 

psychiatra lub jednostka kierująca. 

Zasady udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach poradni 

leczenia uzależnień: 

+ świadczenia w zakresie poradni leczenia uzależnień udzielane są bez skierowania, 

+ leczenie pacjentów bez ich zgody odbywa się na podstawie skierowania z Gminnej 

Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych lub postanowienia Sądu, 

+ w ramach ubezpieczenia w NFZ pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii 

prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa lub instruktora terapii 

uzależnień. 

Zasady udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w warunkach 

lecznictwa szpitalnego: 

+ pacjenci kierowani są na leczenie stacjonarne przez lekarzy ubezpieczenia 

zdrowotnego, gabinety prywatne i na mocy postanowienia Sądu, 

+ leczenie psychiatryczne w całości jest finansowane przez NFZ, 

+ w ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca 

zobowiązany jest zapewnić ubezpieczonym bezpłatnie niezbędne badania 

diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze, 

+ świadczeniodawcę obowiązuje zakaz wystawiania ubezpieczonemu w trakcie 

hospitalizacji recept na leki, preparaty diagnostyczne oraz wyroby medyczne  

do realizacji w aptekach ogólnodostępnych. 

Propozycje zmian w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień 

W opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień – za sprawą Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2010-2015 – miał nastąpić długo wyczekiwany zwrot. Niestety, 

nic takiego się nie stało, gdyż zabrakło na to finansowania. Nadzieję na zmiany  

w pożądanym kierunku daje nam…. kolejna edycja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2016-2020. Od poprzedniej wersji programu różni ją przypisanie 

bezpośrednio do Programu finansowania oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej  

za wdrożenie zmian w życie – personalnie Ministra Zdrowia.  

Podstawowe problemy psychiatrii dzisiaj to:   

+ brak kompleksowości ochrony psychiatrycznej,  

+ zbyt niskie środki przeznaczane na psychiatrię i leczenie uzależnień,  

+ niska wycena przez NFZ świadczeń z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień 

(proponuje się finansowanie kompleksowej opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień bezpośrednio z budżetu państwa),  

+ braki kadrowe,  

+ nadmierna centralizacja łóżek (problem trudny do rozwiązania ze względu na braki 

kadrowe).  



 

 
 

Nadarzającej się szansy na poprawę sytuacji, wynikającą z opracowywaniem Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 w psychiatrii nie wolno ponownie 

zmarnować. 

 

Leczenie stomatologiczne 

Aktualna organizacja świadczeń w obszarze leczenie stomatologiczne12 

(przejdź bezpośrednio do propozycji zmian w tym zakresie) 

Do lekarza stomatologa nie jest wymagane posiadanie skierowania. 

 Wybrane świadczenia należne pacjentom w ramach ubezpieczenia w NFZ: 

+ wypełnienia kompozytowe (tzw. „białe plomby”) przysługują w zębach przednich 

górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3). W przypadku dorosłych jest  

to tzw. kompozytowy materiał chemoutwardzalny. W przypadku dzieci do 18 r.ż. jest 

to szybkoschnący światłoutwardzalny materiał kompozytowy. W pozostałych zębach 

przysługują plomby amalgamatowe (tzw. „srebrne”), 

+ leczenie kanałowe – osobom dorosłym przysługuje leczenie kanałowe od kła do kła (3-

3). Dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. oraz kobietom w ciąży i połogu (do 42. dnia  

po porodzie) przysługuje leczenie kanałowe wszystkich zębów obejmujące leczenie do 

3 kanałów w zębie, 

+ proteza częściowa z zastosowaniem elementów doginanych od 5 brakujących zębów 

lub w przypadku bezzębia - proteza całkowita szczęki lub żuchwy. Świadczenia 

protetyczne przysługują 1 raz na 5 lat. Naprawa protezy zębowej przysługuje raz  

na 2 lata. Pacjentom, którzy przeszli operacyjne leczenie nowotworów w obrębie 

twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych, 

+ znieczulenie miejscowe jest refundowane w połączeniu z innymi świadczeniami 

gwarantowanymi, 

+ pacjentowi  zgłaszającemu się do stomatologa z bólem zęba świadczenia udzielane są 

w dniu zgłoszenia w każdej placówce, która ma podpisaną umowę na świadczenie 

usług w ramach NFZ, a po godzinie 19.00 w placówkach, w których pełniony jest dyżur 

stomatologicznej pomocy doraźnej.  

 W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom ubezpieczonym w NFZ przysługują 

ponadto: 

+ badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej – 1 raz w roku, 

+ kontrolne badania lekarskie - 3 razy w roku, 

+ zdjęcia rentgenowskie zewnątrzustne, 

+ leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, 

+ usunięcie kamienia nazębnego. 

                                                           
12 źródło: NFZ 



 

 
 

Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.  przysługują ponadto: 

+ zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych (raz do ukończenia 7. r.ż.), 

+ lakierowanie wszystkich zębów stałych, 

+ impregnacja zębiny zębów mlecznych, 

+ kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych, 

+ leczenie chorób przyzębia, 

+ leczenie ortodontyczne do ukończenia 12 r.ż.  – aparat ruchomy. 

Aktualnie w zakres świadczeń medycznych protetyki stomatologicznej finansowanych  

w ramach NFZ wchodzą niżej wymienione procedury: 

+ uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej wyłącznie z prostymi 

doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym (raz 

na 5 lat), 

+ uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej wyłącznie z prostymi 

doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku 

zębowym (raz na 5 lat), 

+ zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem 

wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej (raz na 5 lat), 

+ zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem 

wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej (raz na 5 lat), 

+ odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie  

z wyciskiem. 

+ całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem 

obrzeża - dla szczęki. 

+ całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym 

ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy. 

U pacjentów dorosłych tzw. protezy stałe (korony i mosty) nie są refundowane przez NFZ. 

Wyjątkiem mogą być sytuacje związane przykładowo z wypadkiem, w którym doszło  

do złamania zębów i w celu refundacji poniesionej szkody pacjent powinien zgłosić się  

do NFZ ze stosownym wnioskiem i dokumentacją. 

Proponowane zmiany w obszarze leczenia stomatologicznego 

Leczenie stomatologiczne to kolejny obszar zaniedbania. Naszym zdaniem, opieką  

ze środków publicznych w zakresie stomatologii zachowawczej oraz profilaktyki 

stomatologicznej, powinny być objęte wyłącznie osoby do 18-go roku życia. Postuluje się 

przesunięcie wszystkich środków finansowych w powyższym rodzaju na dzieci i młodzież. 

Wstydem systemu jest, że w dalszym ciągu u dzieci i młodzieży masowo występuje archaiczna 

już w innych częściach świata próchnica a co więcej jej występowanie jest co raz częstsze. Co 

więcej studenci kierunków medycznych z krajów zachodnich przyjeżdżają  

do Polski, bo jest to dla nich jedyna szansa na zobaczenie zjawiska próchnicy „na żywo”. Osoby 

objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w obszarze leczenia stomatologicznego w 

zakresie stomatologii zachowawczej oraz profilaktyki stomatologicznej (osoby do 18-go roku 



 

 
 

życia) byłyby zobowiązane pod rygorem utraty prawa do ubezpieczenia do wykonywania 

okresowych przeglądów jamy ustnej w koordynacji i pod nadzorem lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

Osoby starsze miałyby finansowane ze  środków publicznych wyłącznie świadczenia z zakresu 

protetyki stomatologicznej -  na aktualnie obowiązujących zasadach. 

 

Lecznictwo uzdrowiskowe 

Aktualne zasady funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego13 

(przejdź bezpośrednio do propozycji zmian w tym zakresie) 

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania na leczenie 

uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową wystawionego przez lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego, które wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki NFZ właściwy  

ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. 

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo 

rehabilitację uzdrowiskową, biorąc pod uwagę: 

+ wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji 

uzdrowiskowej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z 

dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651.  

z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r.  

w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 14), 

+ w przypadku dorosłych zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego 

albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy. 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału Funduszu przez 

lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę bądź złożone osobiście  

w siedzibie NFZ. Zarejestrowane skierowanie przekazywane jest lekarzowi specjaliście  

w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje 

aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji 

uzdrowiskowej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej  

w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, z których mogą skorzystać osoby ubezpieczone w NFZ, 

na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe obejmują: 

+ uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat - trwa 27 dni, jest 

bezpłatne dla dziecka (NFZ nie ponosi kosztów przejazdu na i z leczenia 

uzdrowiskowego), wstępne badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie  

                                                           
13 źródło: NFZ 



 

 
 

po przyjęciu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe  

w ciągu 24 godzin przed wypisem. Dziecko ma zapewnione ustalenie i bieżące 

korygowanie programu leczenia balneologicznego, codzienny dostęp do lekarza 

prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, dodatkowe specjalistyczne 

konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia, całodobową opiekę lekarską  

i pielęgniarską. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien 

zabezpieczyć wykonanie co najmniej 66 zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie 

rozliczeniowym (turnusie), średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie. 

Ponadto świadczeniodawca w trakcie pobytu zapewnia: realizację obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego, szkolnego oraz nauki w zakresie szkoły podstawowej i 

gimnazjum, opiekę opiekuńczo - wychowawczą, świetlicę i pokoje zabaw ze 

stosownym wyposażeniem; 

+ uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat - trwa 21 dni i jest 

bezpłatne dla dziecka (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na i z leczenia 

uzdrowiskowego), wstępne badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie  

po przyjęciu, końcowe badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wypisem, kontrolne 

badanie lekarskie co najmniej 2 razy w trakcie pobytu. Dziecko ma zapewnione 

ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, codzienny 

dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, całodobową 

opiekę pielęgniarską, pomoc lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub 

pogorszenia stanu zdrowia w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na 

wezwanie pielęgniarki. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca 

winien zabezpieczyć wykonanie co najmniej 54 zabiegów fizjoterapeutycznych w 

okresie rozliczeniowym (turnusie), średnio co najmniej  

3 zabiegi dziennie; 

Ponadto świadczeniodawca w trakcie pobytu zapewnia: realizację obowiązku 

szkolnego oraz nauki w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, opiekę opiekuńczo-

wychowawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, świetlicę i pokoje zabaw ze 

stosownym wyposażeniem; 

+ uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych 

(w przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ewentualnie schorzeniami 

neurologicznymi o zbliżonym obrazie klinicznym - do lat 18) - trwa 21 dni, dzieci  

w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem 

opiekuna prawnego lub same, leczenie bezpłatne jest tylko dla dziecka (Fundusz  

nie ponosi kosztów przejazdu na i z leczenia uzdrowiskowego), opiekun za pobyt 

pokrywa koszty określone przez świadczeniodawcę; wstępne badanie lekarskie 

odbywa się w pierwszej dobie po przyjęciu, końcowe badanie lekarskie w ciągu  

24 godzin przed wypisem, kontrolne badanie lekarskie co najmniej 2 razy w trakcie 

pobytu. Dziecko ma zapewnione ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia 

balneologicznego, codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne 

interwencje lekarskie, całodobową opiekę pielęgniarską, pomoc lekarza w przypadku 

nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w godzinach popołudniowych, 

wieczornych i nocnych na wezwania pielęgniarki. W zakresie zabiegów 



 

 
 

fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie co najmniej 

54 zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie rozliczeniowym (turnusie), średnio  

co najmniej 3 zabiegi dziennie. 

Świadczeniodawca w trakcie pobytu zapewnia: realizację obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego, szkolnego oraz nauki w zakresie szkoły podstawowej, 

świetlicę i pokoje zabaw ze stosownym wyposażeniem; 

+ uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych - trwa 21 dni, pobyt w szpitalu 

uzdrowiskowym jest bezpłatny (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na i z leczenia 

uzdrowiskowego) i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez 

lekarza w uzdrowisku. W pierwszej dobie po przyjęciu na szpitalne leczenie 

uzdrowiskowe, pacjenci poddawani są wstępnemu badaniu lekarskiemu, co tydzień 

wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe w ciągu 24 godzin przed 

wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego są na bieżąco korygowane. 

Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W zakresie 

zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie 

każdemu świadczeniobiorcy co najmniej 54 zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie 

rozliczeniowym (turnusie), średnio co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie 

(w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców 

leczniczych) przez 6 dni zabiegowych w tygodniu; 

+ uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych - trwa 21 dni, pobyt w sanatorium 

uzdrowiskowym jest częściowo odpłatny dla ubezpieczonego i odbywa się w ramach 

urlopu wypoczynkowego (NFZ nie ponosi kosztów przejazdu i z leczenia 

uzdrowiskowego). Osoby ubezpieczone, które otrzymały skierowanie na sanatoryjne 

leczenie uzdrowiskowe, ponoszą częściowe koszty wyżywienia i zakwaterowania - 

wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu. Wstępne 

badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie po przyjęciu, końcowe badanie 

lekarskie w ciągu 24 godzin przed wypisem, kontrolne badanie lekarskie co najmniej  

2 razy w trakcie pobytu. Pacjent ma zapewnione ustalenie i bieżące korygowanie 

programu leczenia balneologicznego, codzienny dostęp do lekarza prowadzącego 

leczenie, doraźne interwencje lekarskie oraz całodobową opiekę pielęgniarską  

w formie dyżuru pielęgniarki na oddziale. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych 

świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie każdemu świadczeniobiorcy  

co najmniej 54 zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie rozliczeniowym (turnusie), 

średnio co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie (w tym jeden zasadniczy 

zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) przez 6 dni 

zabiegowych w tygodniu; 

+ uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym - trwa 28 dni 

(Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na i z leczenia uzdrowiskowego) i odbywa się 

w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w uzdrowisku.  

W pierwszej dobie po przyjęciu na leczenie uzdrowiskowe, pacjenci poddawani są 

wstępnemu badaniu lekarskiemu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne,  

a badanie końcowe w ciągu 24 godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia 

balneologicznego są na bieżąco korygowane. Pacjent ma zapewniony: codzienny 



 

 
 

dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, całodobową 

opiekę lekarską i pielęgniarską. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych 

świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie każdemu świadczeniobiorcy co 

najmniej 96 zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie rozliczeniowym (turnusie), 

średnio co najmniej 4 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie (w tym jeden zasadniczy 

zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) przez 6 dni 

zabiegowych w tygodniu; 

+ uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym - trwa  

28 dni, pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo odpłatny  

dla ubezpieczonego i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego (Fundusz nie 

ponosi kosztów przejazdu na i z leczenia uzdrowiskowego). Osoby ubezpieczone, które 

otrzymały skierowanie na sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe, ponoszą częściowe 

koszty wyżywienia i zakwaterowania - wysokość odpłatności uzależniona jest od 

standardu pokoju i sezonu. W pierwszej dobie po przyjęciu na leczenie uzdrowiskowe, 

pacjenci poddawani są wstępnemu badaniu lekarskiemu, co najmniej 2 razy w trakcie 

pobytu wykonywane są badania lekarskie kontrolne, a badanie końcowe w ciągu 24 

godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego są na bieżąco 

korygowane. Pacjent ma zapewniony: codzienny dostęp do lekarza prowadzącego 

leczenie, doraźne interwencje lekarskie, całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. 

W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć 

wykonanie każdemu świadczeniobiorcy co najmniej 96 zabiegów fizjoterapeutycznych 

w okresie rozliczeniowym (turnusie), średnio co najmniej 4 zabiegi fizjoterapeutyczne 

dziennie (w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych 

surowców leczniczych) przez 6 dni zabiegowych w tygodniu; 

+ uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci - trwa od 6 do 18 dni (decyzja 

pozostaje w gestii ubezpieczonego), pacjent wskazuje termin leczenia 

uzdrowiskowego i zakład lecznictwa uzdrowiskowego (spośród świadczeniodawców, 

którzy posiadają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w tym zakresie). Ubezpieczeni, korzystając z tej formy leczenia uzdrowiskowego, sami 

zapewniają sobie miejsce zakwaterowania i wyżywienie. NFZ w ramach 

potwierdzonego skierowania zabezpiecza: codzienny dostęp do lekarza prowadzącego 

leczenie, doraźne interwencje lekarskie, ustalenie i korygowanie programu leczenia 

balneologicznego, co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie (w tym jeden 

zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) 

przez 6 dni zabiegowych w tygodniu. 

Proponowane zmiany w zasadach funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego 

Bardzo istotnym elementem procesu terapeutycznego jest lecznictwo uzdrowiskowe.   

W Polsce funkcjonuje 46 statutowych uzdrowisk. Działalność w zakresie lecznictwa 

uzdrowiskowego prowadzi też 61 szpitali uzdrowiskowych i 208 sanatoriów. Właścicielami 

sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych w większości są inwestorzy prywatni.  

Dzięki inwestycjom kapitału prywatnego polskie uzdrowiska z roku na rok zmieniają swoją 

infrastrukturę oraz rozszerzają swoją ofertę. Jednocześnie uzdrowiska stają się nowoczesnymi 



 

 
 

centrami rehabilitacyjnymi. W 2015 r. z lecznictwa uzdrowiskowego skorzystało ok. 400 tys. 

osób. Najczęściej były to osoby z chorobami układu krążenia  

oraz schorzeniami ortopedycznymi, reumatologicznymi i neurologicznymi. 

Pobyt we wszystkich szpitalach uzdrowiskowych, zarówno jeżeli chodzi o dzieci,  

jak i dorosłych, jest bezpłatny. Natomiast w sanatoriach uzdrowiskowych pacjenci ponoszą 

koszty przejazdu i częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie. 

Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają, że opieka sanatoryjna nad pacjentem przynosi 

większe korzyści niż leczenie kończące się jedynie wypisem ze szpitala. Z danych Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych wynika, że 46% osób, które brały udział w programach 

rehabilitacyjnych, w tym w ramach leczenia uzdrowiskowego, nie korzystało z żadnych 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia leczenia.  

Z ostatnich doniesień wynika, że resort zdrowia planuje zmienić tryb kierowania pacjentów na 

leczenie uzdrowiskowe. Jest to dobry kierunek, ponieważ obecny tryb jest zbyt 

skomplikowany i uciążliwy dla pacjenta. Rozważa się tryb kierowania tak, jak w innych 

obszarach lecznictwa – w formie skierowania. 

Pomimo wzrostu finansowania lecznictwa uzdrowiskowego w dalszym ciągu problemem są 

kolejki na leczenie sanatoryjne dorosłych (dzieci przyjmowane są na bieżąco). Dorośli pacjenci 

czekają na przyjęcie od 18 do 28 miesięcy. Z kolei na przyjęcie do szpitala uzdrowiskowego 

okres oczekiwania wynosi od 6 do 12 miesięcy. Należy zwiększyć współfinansowanie leczenia 

uzdrowiskowego ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

W przyszłości lecznictwo uzdrowiskowe powinno być jeszcze bardziej nakierowane  

na rehabilitację, w tym, w szczególności rehabilitację: ortopedyczną, kardiologiczną, 

neurologiczną i onkologiczną oraz ogólnoustrojową. 

  



 

 

 

 



 

 
 

Zakończenie 

Analizując obecny stan ochrony zdrowia w Polsce jesteśmy przekonani, że do problemu jej 

reorganizacji należy podejść w sposób kompleksowy, wprowadzając zmiany zarówno  

w obszarze jej finansowania, jak i zmiany organizacyjne w obszarze funkcjonowania jej 

poszczególnych elementów. Oczywiście, w niniejszym opracowaniu, propozycję zmian  

w poszczególnych obszarach ochrony zdrowia w Polsce, potraktowaliśmy hasłowo - ma ono 

działać na zasadzie przysłowiowego „włożenia kija w mrowisko”. 

Odrębnym, szeroko komentowanym i niezmiernie istotnym tematem jest kwestia własności 

podmiotów leczniczych, funkcjonujących na rynku ochrony zdrowia. Jednoznacznie można 

stwierdzić, że temat własności szpitali, jest tematem zastępczym, który nie ma żadnego 

znaczenia dla chorego człowieka. Rynki na przestrzeni lat udowodniły, ze własność prywatna 

lepiej służy rozwojowi gospodarczemu niż własność państwowa a dane jednoznacznie 

dowodzą, że prywatne przedsiębiorstwa są bardziej efektywne niż państwowe. Przewaga 

przedsiębiorstw prywatnych nad państwowymi wynika m.in. z wyższej jakości nadzoru 

właścicielskiego oraz z wyższej jakości zarządzania przedsiębiorstwem prywatnym.  

Jak wynika z naszego doświadczenia jakość kadry zarządzającej szpitalami publicznymi jest 

niska a często wręcz zatrważająca.   

Od lat całkowicie sprywatyzowane obszary naszej ochrony zdrowia:  

+ podstawowa opieka zdrowotna,  

+ ambulatoryjna opieka specjalistyczna,  

+ leczenie stomatologiczne,  

+ diagnostyka ambulatoryjna,  

+ diagnostyka obrazowa,  

+ leczenie sanatoryjne, 

pokazują, że funkcjonują efektywniej od podmiotów publicznych oraz, co równie ważne,  

że ich działalność cieszy się uznaniem pacjentów. W jakim obszarze ochrony zdrowia 

uwidacznia się najwięcej problemów? W obszarze leczenia szpitalnego….. bo większość  

z nich jest wciąż w rękach państwowych, w tym należących do mających bardzo ograniczone 

środki na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego. 

Stąd należy podjąć pilne działania zmierzające do: 

1. komercjalizacji szpitali publicznych i ostatecznej likwidacji nieracjonalnych z pkt. 

widzenia efektywności menedżerskiej i finansowej „tworów” w postaci samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

2. prywatyzacji skomercjalizowanych „Szpitali Pierwszego Kontaktu” i „Szpitali 

Regionalnych”. 



 

 
 

Sceptycy procesu prywatyzacji wskazują na nieudane procesy prywatyzacyjne szpitali 

publicznych, jakie w ostatnich latach miały miejsce na rynku. Ze swojego doświadczenia 

możemy jednak wskazać na wiele bardzo udanych procesów prywatyzacyjnych, poczynione 

znaczne inwestycje w rozwój przejętych szpitali przez inwestorów prywatnych i ogromne 

zadowolenie pacjentów korzystających z ich usług. Niezmiernie istotny w procesie 

prywatyzacji jest selektywny wybór potencjalnych inwestorów. Wybór inwestorów, którzy 

posiadają odpowiednią wiedzę i możliwości finansowe, pozwalające na dynamiczny rozwój 

szpitala. Inwestorów, których celem jest długoterminowe prowadzenie działalności leczniczej 

a nie jedynie zbudowanie podmiotu, który po osiągnięciu odpowiedniej „skali” będą chcieli 

sprzedać na rynku. Z zażenowaniem obserwujemy oddawanie szpitali publicznych  

w tzw. „dzierżawę operatorską” podmiotom, które oferują najwyższe kwoty dzierżawy  

(bo to łatwo sfinansować z działalności operacyjnej przejętego szpitala) oraz podejmują 

nieadekwatne do posiadanych możliwości finansowych zobowiązania, w zakresie inwestycji 

dostosowujących szpitale do wymagań określonych przepisami, bo „jakoś tam będzie”,  

bo albo „się poszuka” partnera finansowego albo sprzeda się udziały spółki. W najgorszym 

razie można ogłosić upadłość, zwłaszcza że operatorami zostają zazwyczaj dopiero  

co zarejestrowane spółki-córki, których niepowodzenia nie niesie żadnego ryzyka dla całości 

biznesu prowadzonego przez spółki-matki. Tylko, że w takiej sytuacji jednostka samorządu 

terytorialnego zostanie wyłącznie z pustymi murami a odtworzenie działalności leczniczej 

będzie wręcz niemożliwe (nowo-rejestrowany podmiot musi spełniać wymagania określone 

przepisami, czyli posiadać infrastrukturę dostosowaną do obowiązujących wymagań)  

i z totalnym niezadowoleniem społeczeństwa. Pacjent chce być leczony dobrze, szybko  

i w ramach posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego. Chce też być leczony w warunkach 

odpowiadających wymaganiom XXI wieku a infrastruktura wielu szpitali,  

w tym w szczególności szpitali powiatowych (ze względu na brak środków) przywołuje raczej 

XIX-wieczne standardy. Przerażenie budzą przede wszystkim oddziały dziecięce – ile jest wart 

kraj, ile są warci jego politycy, którzy nie dbają o „swoje” dzieci..? 

Zdrowie obok bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą społeczeństwa i ta grupa polityków, 

która to zrozumie i zabezpieczy podstawowe potrzeby wyborców w zakresie ochrony zdrowia, 

będzie grupą wygraną na wiele lat.  

Panie i Panowie politycy – odwagi!!  
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