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Finansowanie przez NFZ  świadczeń z zakresu 
radioterapii  w latach 2011-2013  



 

Instytut Zarzadzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego                         
w lutym 2013 roku opracował raport pt. „Analiza dostępności do 
leczenia onkologicznego oraz finansowania świadczeń z zakresu 
chemioterapii w 2012 roku”,    

  

Raport pt. „Finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w latach 
2011-2013”, został opracowany na zlecenie Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego.     

  
  



 
Raport zawiera  14 rozdziałów między innymi  dotyczące: 
 
• Podstaw prawnych 
• Wartości umów zawartych przez NFZ ze wszystkimi 

świadczeniodawcami 
•  Analizę procedur zrealizowanych i sfinansowanych w radioterapii  
• Analizę udziału wydatków NFZ na hospitalizację związaną                              

z radioterapią . 
• Analizę kosztów radioterapii w przeliczeniu na jednego pacjenta 
• Ranking procedur radioterapii dla poszczególnych rozpoznań 

nowotworowych 
 

oraz 35 wniosków i 7 rekomendacji   
 



 

     Wartości umów zawieranych przez NFZ ze świadczeniodawcami                    
w zakresie radioterapii w ciągu ostatnich trzech lat znacząco 
wzrastały.  

 

     NFZ zawarł umowy: 

• w 2013 roku o wartości ponad 768 mln zł,  

• w 2012 roku ponad 749 mln zł  

• w 2011 roku ponad 671 mln zł.  



 

     Największą dynamikę wzrostu odnotowano w umowach na 
realizację teleradioterapii stereotaktycznej.  

 

   W 2011 roku wartość umowy wynosiła 5,5 mln zł natomiast w 
2013 roku 17,9 mln zł świadczenie były realizowane tylko na 
Mazowszu.  

   

  Świadczenia z zakresu teleradioterapii protonowej zostały 
zakontraktowane tylko w województwie małopolskim                                   
w wysokości 1,8 mln zł.  



 Największa dostępność pacjentów do świadczeń w ramach 
radioterapii 2013 roku (określoną na podstawie ilość środków 
przeznaczonych przez oddział wojewódzki NFZ na jednego 
ubezpieczonego w danym województwie(tzw. wartość per capita) 
występuje w województwach: 

•  zachodniopomorskim (30,35 zł na mieszkańca),  

• świętokrzyskim (30,33 zł)  

•  śląskim (28,59 zł), 

     najmniejsza w województwach: 

• opolskim (10,23 zł),  

• lubuskim (11,09 zł)  

• podkarpackim (11,19 zł).  



 

 

  Największe kontrakty z NFZ radioterapię ogółem realizowały                        
w 2013 roku: 

 

•  Centrum Onkologii - Instytut  w Warszawie              92 mln zł,  

• Centrum Onkologii-Instytut Oddział w Gliwicach     88 mln zł  

•  Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu      58 mln zł.  



 

 

  Najwięcej sprawozdanych i rozliczonych w 2012 roku procedur                     
w zakresie radioterapii stanowiły:  

 

• HOSPITALIZACA DO TELERADIOTERAPII w ODDZIALE 
RADIOTERAPII/ONKOLOGII KLINICZNEJ (520 878) 

• TELERADIOTERAPIA PALIATYWNA (27 189)  

• HOSPITALIZACJA DO BRACHYTERAPII I TERAPII IZOTOPOWEJ w 
ODDZIALE RADIOTERAPII/ONKOLOGII KLINICZNEJ (23 476).  



 

 

 

 Koszty NFZ związane z realizacją radioterapii w warunkach 
ambulatoryjnych wyniosły 0 zł ze względu na zerową wartości 
punktową określoną w katalogu NFZ.  

 

 



 

 

Koszty hospitalizacji związane z radioterapią wyniosły 230 mln zł                     
w 2012 roku. 

 

Najwyższe koszty hospitalizacji były rozliczane w województwach: 
śląskim (29 mln zł), mazowieckim 27 mln zł i wielkopolskim 26 
mln zł.  

 

Najniższe koszty hospitalizacji rozliczono w województwach: 
lubuskim 5 mln zł, opolskim 6 mln zł.  



    Najwyższe wskaźniki kosztów hospitalizacji do kosztów 

radioterapii w 2012 roku i wystąpiły w województwach:  

• podlaskim (1,03),  

• opolskim (0,64)  

• warmińsko-mazurskim (0,61). 

 Najniższe wskaźniki odnotowano w województwach: 

•  śląskim (0,21), 

•  łódzkim (0,24)  

• mazowieckim (0,25).  



  

Ogółem w 2012 roku świadczenia radioterapii wykonano u 69 625 

pacjentów.  

Największą liczba pacjentów odnotowano w województwie śląskim 

(13 413), następnie w mazowieckim (11 226), wielkopolskim (6 857), 

małopolskim (4 674) oraz dolnośląskim (4 658). 

Najmniejsza liczba pacjentów była poddana radioterapii                                   

w województwach: podlaskim (1 636), lubuskim (1 065) oraz 

opolskim (1 019).  

 



 

 

    Zaledwie 163 pacjentów poddanych było radioterapii w co 
najmniej dwóch różnych województwach 

 



Najwyższy koszt radioterapii razem z hospitalizacjami w przeliczeniu 
na jednego pacjenta odnotowano w województwie: 

•  świętokrzyskim (15 895 zł),  

•  opolskim (15 623 zł)  

• lubuskim (14 768 zł). 

 Najniższy koszt radioterapii razem z hospitalizacjami na pacjenta 
zanotowano w województwie 

•  podlaskim (10 386 zł), 

•  małopolskim (11 905 zł)  

•  mazowieckim (11 962 zł).  

  



 

 

Najczęściej w 2012 roku występującymi rozpoznaniami klinicznymi 

pacjentów poddanych teleradioterapii paliatywnej były: 

•  C34 Oskrzele lub płuco (9 096), 

•  C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień (5 985), 

•  C50 Nowotwór złośliwy sutka (4 040) 



 

Procedury radioterapii stosowano także u pacjentów z 

rozpoznaniami zakresie M00-M99 Choroby układu kostno-

mięśniowego i tkanki łącznej.  

W 2012 roku najwięcej wystąpień radioterapii wykonano w 

rozpoznaniach: 

•  M77 – Inne entezopatie (98), 

•  M77.3 –Ostroga kości piętowej (86)  

•  M85 – Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości (70).  



 

                                          Rekomendacje  

1) Opracowanie przez  środowisko lekarzy onkologów                                         

i radioterapeutów we współpracy z MZ   i  NFZ  nowych definicji  dla 

produktów rozliczeniowych w radioterapii w szczególności 

obejmujących definicję cyklu w celu ujednolicenia sposobu 

rozliczania radioterapii w kraju.  

  



 

 

2) Opracowanie przez  środowisko lekarzy onkologów i 

radioterapeutów we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i  

Narodowym Funduszem Zdrowia katalogu rozpoznań klinicznych 

według klasyfikacji  ICD 10 dla poszczególnych produktów 

rozliczeniowych w radioterapii   dla  których możliwe jest stosowanie 

procedur z zakresu   radioterapii.  

  



 

 

3) Opracowanie przez NFZ we współpracy ze świadczeniodawcami 

nowej wyceny wartości punktowej  poszczególnych procedur  dla 

nowo zdefiniowanych  produktów rozliczeniowych z 

uwzględnieniem precyzyjnego rachunku kosztów  zawierających 

m.in. amortyzację sprzętu, konieczność jego unowocześniania i 

wymiany .  



 

 

4) Opracowanie przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie 

radioterapii we współpracy z innymi Krajowymi Konsultantami, w 

szczególności w dziedzinie ortopedii, reumatologii i endokrynologii 

katalogu rozpoznań klinicznych według klasyfikacji ICD10, 

obejmujących rozpoznania nieonkologiczne wraz z precyzyjnym 

opisem możliwości ich realizacji i ich wyceną.  

  



 

 

 5) Opracowanie   przez  środowisko lekarzy onkologów i 

radioterapeutów we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i  

Narodowym Funduszem Zdrowia standardów udzielania świadczeń 

w zakresie  radioterapii paliatywnej.  

Wprowadzenie np. jednorodnej wyceny radiochirurgii przerzrutów 

do mózgu niezależnie od technologii (akcelerator, gammaknife, 

cyberknife).  



 

 

 6) Zdefiniowanie i zmiana wyceny świadczeń towarzyszących w 

szczególności dotyczącej  hospitalizacji (ograniczenie wskazań                          

i obniżka wyceny w przypadku hospitalizacji z powodów 

“geograficznych”) oraz trybu ambulatoryjnego (wprowadzenie 

wyceny promującej leczenie ambulatoryjne) przez NFZ we 

współpracy ze świadczeniodawcami.  



 

 

 7) Opracowanie przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia we współpracy z 

Krajowym Konsultantem w dziedzinie radioterapii i Krajowym 

Konsultantem w dziedzinie Onkologii Klinicznej ,,mapy potrzeb 

zdrowotnych w zakresie radioterapii” ze szczególnym 

uwzględnieniem województw z  ograniczoną aktualnie dostępnością 

do świadczeń przy uwzględnieniu zróżnicowania w zakresie 

wskaźników epidemiologicznych w poszczególnych województwach 



 
 
 

                      Dziękuję za uwagę 

 


