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„Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i 

ich wpływ na organizację i finansowanie opieki 

hematoonkologicznej w Polsce”  

 



HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA  – ASPEKTY KLINICZNE, 

EKONOMICZNE I SYSTEMOWE 
Projekt badawczy Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia                             

Uczelni Łazarskiego w Warszawie 

 

 

  Raport zawiera : 

• 9 rozdziałów 

• Podsumowanie z 45 wnioskami końcowymi 

• 8 rekomendacji 

• 90  tabel i 21 wykresów 
 



      Umowy zawarte przez poradnie hematologiczne z  NFZ w 2014 r. 

 

• NFZ w 2014 r. zawarł 125 umów  na świadczenia ambulatoryjne  w zakresie 
hematologii o wartości 37 mln zł . 

 

• Największa liczba poradni hematologicznych występuje w województwach: 
śląskim (29),mazowieckim (14).  

 

• Najmniejsza  w województwach: łódzkim (2), opolskim (2). 

 

• Najwyższe wartości kontraktów  posiadają  poradnie  w  Instytucie 
Hematologii  i Transfuzjologii w Warszawie – 2,3 mln zł, WSS im. M. 
Kopernika w Łodzi – 2,2 mln zł, Uniwersyteckim Centrum Kliniczne w 
Gdańsku – 1,9 mln zł. 

  



      Umowy zawarte przez poradnie hematologiczne z  NFZ w 2014 roku   

 

• Najwyżej wycenione ambulatoryjne świadczenia z zakresu 
hematologii (średnia wartość punktu)  zostały przez oddziały 
wojewódzkie NFZ : łódzki – 12,67 zł, mazowiecki – 11,91 zł. 

 

•  Najniżej : dolnośląski – 9,20 zł, wielkopolski  – 9,14 zł. 

 

• Najwięcej w przeliczeniu  na 1 mieszkańca na świadczenia z zakresu 
poradni  hematologii (per capita) przeznaczają oddziały wojewódzkie 
NFZ : pomorski – 1,51 zł, mazowiecki – 1,18 zł. 

 

•  Najmniej : warmińsko-mazurski – 0,54 zł, opolski – 0,55 zł. 

  



Umowy zawarte przez oddziały  hematologii  z  NFZ w 2014 roku  

 

• NFZ w 2014 r. zawarł  49  umów  na świadczenia szpitalne  
w zakresie hematologii o wartości 321  mln zł . 

 

 

• Największa liczba oddziałów  hematologicznych występuje                               
w województwach: mazowieckim (8), śląskim (6).  

 

• Najmniejsza  w województwie: opolskim (1). 



Umowy zawarte przez oddziały  hematologii  z  NFZ w 2014 roku  

 

• Najwyższe wartości kontraktów  posiadają  oddziały hematologii                              
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we 
Wrocławiu – 29,3 mln zł, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w 
Gdańsku – 25,6 mln zł  

 

• Najwięcej na 1 mieszkańca na świadczenia z  zakresu leczenia w 
oddziale hematologii (per capita) przeznaczają oddziały 
wojewódzkie NFZ : małopolski – 13,28 zł, dolnośląski – 13,20 zł 

 

• Najmniej:  podkarpacki  – 4,19 zł, opolski  – 4,26 zł 



 Umowy zawarte  na programy lekowe dotyczące leczenia 
hematologicznego  w 2014 roku  

 

 Leczenie chłoniaków złośliwych:  

• 74 umowy o wartości   69 mln zł  

• Centrum Onkologii–Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie - 6,8 mln zł   

 

Leczenie szpiczaka plazmocytowego:  

• 42 umowy o wartości  50 mln zł  

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu – 5,0 mln zł  

 

Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej:  

• 42 umowy o wartości   218 mln zł  

• Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne w Krakowie – 22,0 mln zł  

 

 

 

 



Hematolodzy w Polsce (2014) 

 

• W Polsce aktywnie wykonuje zawód 392 specjalistów hematologów. 

• Największa liczba hematologów pracuje w  województwie mazowieckim 
(79), śląskim (41). 

• Najmniej hematologów pracuje w województwach opolskim i lubuskim 
(po 6 specjalistów). 

• Najwyższy wskaźnik liczby hematologów w przeliczeniu na 100 tysięcy 
mieszkańców odnotowano w województwie lubelskim (1,49 
hematologów/100 tys.), mazowieckim (1,48/100 tys.) i dolnośląskim 
(1,27/100 tys.).  

• Najniższy wskaźnik odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim 
(0,48/100 tys.), podkarpackim (0,56/100 tys.)  lubuskim (0,59/100 tys.).  



Rekomendacje  

 

 

 1. W celu poprawy jakości danych epidemiologicznych oraz 
precyzyjnej identyfikacji jednostek chorobowych, konieczna jest 
pilna weryfikacja obowiązujących rozpoznań  klinicznych                         
w schorzeniach hematologicznych do aktualnej wiedzy 
medycznej.  

      



Rekomendacje  

 

 

 2.  W celu poprawy efektywności monitorowania poszczególnych 
nowotworów hematologicznych  w powiązaniu z wydatkami 
płatnika publicznego, należy ewolucyjnie dokonać zmian                              
w Krajowym Rejestrze Nowotworów w kierunku rejestru 
kontraktowego, umożliwiającego połączenie sprawozdawczości 
rejestrowej, z rozliczeniową z płatnikiem.  



Rekomendacje  

 

3. W celu zapewnienia odpowiedniej liczby hematologów, 
hematologia podobnie jak onkologia kliniczna, powinna być 
zaliczona do tzw. specjalności deficytowych, a kształcenie w 
dziedzinie hematologii powinno być prowadzone przez Centrum 
Medyczne Kształcenia Podyplomowego we współpracy                             
z Narodowym Instytutem Onkologii i Hematologii.  



Rekomendacje  

 

4. Należy wprowadzić zmiany w finansowaniu świadczeń 
hematologicznych, a w szczególności objąć nielimitowanym 
finansowaniem wszystkie świadczenia z zakresu 
onkohematologii oraz zlikwidować stawkę degresywną w 
wybranych schorzeniach onkohematologicznych. 



Rekomendacje  

 

5. W związku z planowanym przez Ministra Zdrowia procesem 
tworzenia map potrzeb zdrowotnych, opracować projekt 
Krajowej Sieci Hematologicznej opartej na danych 
epidemiologicznych, zasobach lekarzy hematologów i 
podmiotów leczniczych z uwzględnieniem ich poziomów 
referencyjności w zakresie hematologii. 



Mapy potrzeb zdrowotnych 

Oddział  hematologiczny (w tym nowotworów krwi)    

 

• W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 
47 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku                  
9 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ.  

• Liczba łóżek w Polsce wyniosła 1282 (tj. 3.33 na 100 tys. 
ludności), z czego 5% znajdowało się u świadczeniodawców 
nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ.  

• Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. 

• Najmniejszy miał 4 łóżka, a największy 114 łóżek (IHiT) 



Mapy potrzeb zdrowotnych 

Oddział  hematologiczny (w tym nowotworów krwi)    

• W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 114.29 tys. hospitalizacji, które 
dotyczyły ok. 30.87 tys. pacjentów.  

• Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 3.7.  

• 23 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji. 

• W 35 oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń 
specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie 
choroby wewnętrzne lub pediatria). 

• Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w 
Polsce były nowotwory. 

• Drugą najczęstszą przyczyną były czynniki wpływające na stan zdrowia 
i kontakt ze służbą zdrowia, które były dominującym rozpoznaniem w 
przypadku 13 świadczeniodawców. 



Mapy potrzeb zdrowotnych 

Oddział  hematologiczny (w tym nowotworów krwi)    

• Podstawowe informacje o oddziałach 

• Czas oczekiwania na przyjęcie do oddziałów hematologii                         
w 2014 r. 

• Tryb przyjęcia do oddziału hematologii 

• Długość pobytu, obłożenie i ponowna hospitalizacja w 
oddziałach hematologii  

• Wiek i płeć pacjentów hospitalizowanych w oddziałach 
hematologii  

• Analiza leczonych pacjentów z uwzględnieniem miejsca 
zamieszkania (migracja)  

• Prognoza liczby łóżek w oddziałach hematologii 



Mapy potrzeb zdrowotnych (ogólnopolska)  

Oddział  hematologiczny (w tym nowotworów krwi)    

 

• 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. 

 



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. 

 



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  

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. 

 



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 ,,odejściu od 
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 w tym 
hematologia) 

• 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. 

  

 

 



Założenia ustawy o POZ 

 

• 125 poradni hematologicznych straci bezpośrednie finansowanie             
z NFZ po wejściu ustawy  

 

• Około 30- 35 będzie finansowanych w ramach ryczałtu 
szpitalnego   

 

• Około 80- 85 poradni finansowanych będzie z budżetów lekarzy 
rodzinnych  

 

 

 



 
 
 

                      Dziękuję za uwagę 

 


