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Onkologia a planowane zmiany 

 w systemie ochrony zdrowia  



 

Narodowa Służba Zdrowia 

 

 

Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce  



Priorytet I: Budowa sprawnego systemu zarządzania 
powszechnie dostępnej służby zdrowia 

 

Cel 1: Likwidacja NFZ i powszechny dostęp do świadczeń 

Cel 2: Reforma zarządzania służbą zdrowia na poziomie 
regionalnym 

Cel 3: Przeniesienie środków na służbę zdrowia do budżetu 

 

wejście w życie  styczeń 2018 r. 

 



Priorytet II: Sieć szpitali 

 

Cel 1: Nowy system kontraktowania szpitali 

Cel 2: Połączenie działalności szpitala z opieką ambulatoryjną 

Cel 3: Budowa trzech stopni działalności szpitali 

 

 

 

wejście w życie   lipiec 2017 r. 

 

 

 

 

 



Priorytet III: Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia 

 

Cel 1: Mapa zwiększania nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB                 
w 2025 roku 

 

 

 

 

Wejście w życie styczeń 2018 r. 

 

 

 

 



Priorytet IV: Nowa Podstawowa Opieka Zdrowotna 

 

Cel 1: Budowa zespołu podstawowej opieki zdrowotnej 

Cel 2: Koordynacja opieki poprzez POZ 

Cel 3: Finansowanie nowej POZ i budżet powierzony 

 

 

 

 

Wejście w życie lipiec  2017 r. 

 

 

 

 



Priorytet V: Urząd Zdrowia Publicznego 

 

Cel 1: Integracja systemu zdrowia publicznego 

Cel 2: Zwiększenie efektywności działań prozdrowotnych i promocja 
zdrowia 

 

 

 

Wejście w życie styczeń   2018 r. 

 

 

 

 



Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

Ocena potrzeb zdrowotnych  

 

  1. Dla obszaru województwa sporządza się regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, 
zwaną dalej "Mapą Regionalną", uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych 
społeczności lokalnych. 

 

 2. Mapę Regionalną dla danego województwa sporządza właściwy wojewoda                
w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych,  

 

 3. Mapę Regionalną sporządza się raz na 5 lat. 

 



 

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 

 

 

Na podstawie Mapy Regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą 
ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan 
zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. 

 

 

 Priorytety ustala się na okres, na który sporządza się Mapę Regionalną. 



 

1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu sporządza plan zakupu świadczeń 
opieki zdrowotnej na następny rok, uwzględniając Mapę Regionalną oraz stan 
dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa. 

 

2. Plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej składa się z: 

 

1) części ogólnej zawierającej w szczególności wskazanie priorytetów w zakresie 
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem priorytetów dla 
regionalnej polityki zdrowotnej wraz z uzasadnieniem; 

2) części szczegółowej określającej w szczególności obszary terytorialne, dla których 
przeprowadza się postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, oraz maksymalną liczbę umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, która zostanie zawarta na danym obszarze, w 
danym zakresie lub rodzaju świadczeń. 



 

 

 

Mapa potrzeb zdrowotnych 

w zakresie lecznictwa szpitalnego 

dla województwa mazowieckiego 

 

 

 

www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl 
 



 Analiza oddziałów szpitalnych 

• Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie  

• Liczba łóżek 

• Liczba pacjentów 

• Liczba hospitalizacji  

• % hospitalizacji poprzedzony wizytą w poradni 

• operatywa  (% świadczeń zabiegowych)  

• % świadczeń specjalistycznych  

• w jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (dni) 

• % przyjęć do 30 dni od daty wystawienia skierowania 

• % trybów planowych, nagłych i % przekazanych przez ZRM 

• przeciętna długość pobytu (ALOS) 

• obłożenie ( w %)  

• ponowna hospitalizacja (do 30 dni)  

• charakterystyka pacjentów  (wiek i zamieszkanie )  

 



Analiza zasobów kadrowych lekarzy i lekarzy dentystów 

 

• W roku 2014 w województwie mazowieckim zarejestrowanych było 26 085 
lekarzy specjalistów 

• W województwie mazowieckim w porównaniu do innych województw 
najniższą wartość wskaźnika  wskaźnik liczby lekarzy w przeliczeniu na 100 tys. 
ludności osiągnęły geriatria, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa, 
medycyna sądowa i radioterapia onkologiczna. 

• W 2014 roku w województwie mazowieckim wśród specjalistów mediana 
wieku wynosiła 54 lata, czyli tyle samo co mediana wieku w Polsce 

• Najstarszą specjalizacją jest otolaryngologia dziecięca  (mediana 72 lata) 

• Najmłodszą toksykologia kliniczna  (mediana 45 lat) 

 

 



 

 

 

 

 

Wnioski   i rekomendacje dla szpitalnictwa  
 



Oddział gruźlicy lub chorób płuc 

 

W województwie mazowieckim w 2014 roku było 10 oddziałów, które sprawozdawały 
świadczenia w NFZ. Analiza funkcjonowania oddziałów wykazała, że należy: 

- rozważyć przesunięcie części świadczeń do oddziałów chorób wewnętrznych                      
(z wyłączeniem ośrodków specjalizujących się w diagnostyce pulmonologicznej                   
w szczególności w diagnostyce inwazyjnej i leczeniu specjalistycznych schorzeń 
pulmonologicznych), 

- 1 oddział zabezpieczał potrzeby na poziomie ponadwojewódzkim (ponad 15% 
pacjentów spoza województwa).  

Liczba łóżek niezbędna do zaspokojenia tych potrzeb to 830 w 2016 roku, (wg RPWDL 
na dzień 31.03.2016 w województwie było ich 893).  

W związku z tym należy zracjonalizować liczbę łóżek na oddziałach. Jednocześnie 
należy pamiętać, że w przyszłości, ze względu na trendy demograficzne, część z nich 
być może trzeba będzie odtwarzać. 



Oddział urologiczny  

W województwie mazowieckim w 2014 roku były 23 oddziały, które sprawozdawały 
świadczenia w NFZ. Analiza funkcjonowania oddziałów wykazała, że należy: 

- dążyć do zwiększenia udziału świadczeń zabiegowych na oddziałach wobec obecnych 
wskaźników: minimum - 42%, maksimum - 100%, mediana - 78%,  

- zastanowić się nad zasadnością istnienia obserwowanej liczby oddziałów                                  
(w przypadku 21 z nich świadczenia specjalistyczne, tj. takie, których nie można 
rozliczyć w zakresie chirurgii ogólnej, stanowiły mniej niż 50%), 

- dążyć do koncentracji wykonywania zabiegów kompleksowych                                                    
(11 oddziałów wykonało więcej niż zero i mniej niż 60 takich zabiegów). 

Liczba łóżek niezbędna do zaspokojenia tych potrzeb to 460 w 2016 roku,  

(wg RPWDL na dzień 31.03.2016 w województwie było ich 488). 

 W związku z tym należy zracjonalizować liczbę łóżek na oddziałach. Jednocześnie 
należy pamiętać, że w przyszłości, ze względu na trendy demograficzne, część z nich 
być może trzeba będzie odtwarzać. 



 Oddział gastroenterologiczny 

 

•  W Polsce świadczenia do NFZ sprawozdawało 57 oddziałów 
gastroenterologicznych, z czego prawie połowa z nich znajduje się w 3 
województwach: mazowieckim, śląskim i łódzkim. 

•  Równocześnie należy podkreślić, że zakres gastroenterologiczny był również 
sprawozdawany w ramach oddziałów chirurgii jednego dnia oraz chorób 
wewnętrznych. 

• Analiza funkcjonowania oddziałów wykazała, że należy zastanowić się nad 
zasadnością istnienia obecnej liczby oddziałów: 

• - jedynie w 24 oddziałach świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 50% 
wykonywanych świadczeń, 

• - jedynie w 2 oddziałach świadczenia specjalistyczne zachowawcze – tj. możliwe 
do zrealizowania w analizowanym zakresie i równocześnie niemożliwe do 
zrealizowanie na oddziałach chorób wewnętrznych - stanowiły więcej niż 10%. 



 Oddział gastroenterologiczny cd 

 

• Tezę tę wspiera dodatkowo fakt, że 8 oddziałów miało charakter 
ponadpowiatowy (powyżej 60% pacjentów spoza powiatu),żaden oddział nie 
miał charakteru ponadregionalnego (powyżej 30% pacjentów spoza 
województwa). Pozostałe oddziały zabezpieczały pacjentów z własnego powiatu. 

• Ponieważ większość świadczeń realizowanych na tym oddziale może być 
realizowanych w zakresie chirurgia ogólna lub choroby wewnętrzne rozważyć 
możliwość zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych w analizowanym zakresie,                  
w ramach tych oddziałów.  

• Wnioskuje się również rozważenie zwiększenia dostępności do diagnozowania 
i leczenia pacjentów w warunkach ambulatoryjnych lub jednodniowych. 



 Oddział geriatryczny     

• W Polsce świadczenia do NFZ sprawozdawało 38 oddziałów geriatrycznych,                
z czego niemal 30% w województwie śląskim. 

• Równocześnie należy podkreślić, że zakres geriatryczny był również 
sprawozdawany w ramach oddziałów chorób wewnętrznych. 

• Jedynie 2 z analizowanych oddziałów ma charakter ponadpowiatowy (powyżej 
60% pacjentów spoza swojego powiatu),zaś żaden charakter nie miał charakteru 
ponadregionalnego (30% pacjentów spoza województwa).  

• Ze względu na to, że niemal we wszystkich oddziałach są realizowane jedynie 
świadczenia, które można realizować na oddziałach chorób wewnętrznych, 
należy rozważyć istnienie tych oddziałów w szpitalach powiązanych z 
uczelniami medycznymi. 

• Równocześnie, ze względu na fakt przemian demograficznych, powinno się 
rozważyć wzmocnienie oddziałów chorób wewnętrznych o specjalistów geriatrii. 



 Oddział hematologiczny (w tym nowotworów krwi)  

 

• W Polsce świadczenia do NFZ sprawozdawało 38 oddziałów hematologicznych,              
z czego 5 znajdowało się w województwie mazowieckim, 4 w wielkopolskim,                
po 3 w województwach dolnośląskim, małopolskim, śląskim, 
zachodniopomorskim. 

• Mniej niż połowa z analizowanych oddziałów ma charakter ponadpowiatowy 
(powyżej 60% pacjentów spoza swojego powiatu), z czego 1 charakter 
ponadregionalny (30% pacjentów spoza województwa). 

•  Analizowane dane wskazują, że ze względu na długie czasy oczekiwania przy 
jednocześnie wysokich wartościach obłożenia (nawet powyżej 100%) na tych 
oddziałach rekomenduje się zwiększenie dostępności do realizowanych na nich 
świadczeń. 

 



 

Ustawa o sieci szpitali  

Projekt z dnia  26 września 2016 roku  ustawy o zmianie ustawy  o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

 

• Przewiduje się wprowadzenie zmian w obecnym modelu finansowania szpitali 
polegającym na ,,odejścia finansowania pojedynczych procedur na rzecz 
finansowania w formie ryczałtu obejmującym całość opieki w danym okresie”. 

 

• Ustalenie kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych 
poziomów zabezpieczenia w przypadku poziomu szpitali  

  



 

Ustawa o sieci szpitali  

 

W ramach systemu zabezpieczenia wyróżnia się następujące poziomy : 

 

• I stopnia  (co najmniej 2 z 5 profili)  

• II stopnia  (co najmniej 6 z 14 profili) 

• III stopnia  (8 z  35 profili)  

• Szpitale onkologiczne i pulmonologiczne (3 z 10  ) 

• Szpitale pediatryczne (wszystkie profile) 

• Szpitale Ogólnopolskie  

 



 

Założenia ustawy o POZ 

 

• Zapewnienie opieki skoncentrowanej na pacjencie, a także współpraca                                
i koordynacja działań z innymi częściami systemu ochrony zdrowia  

• Budżet powierzony na dwa podstawowe zadania realizowane przez POZ : 
badania diagnostyczne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną  

• Wzrost obecnego poziomu finansowania POZ w wysokości   z 13,5% środków 
wydatkowanych przez NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej w perspektywie 10 
lat do 20% wydatków NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej. 



 
 
 

                      Dziękuję za uwagę 

 


