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AgendaAgenda

• Pacjenci• Pacjenci
• Lekarze• Lekarze
• Świadczenia
• Koszty• Koszty



Czas oczekiwania
• „Najwyższe wartości mediany średniego czasu oczekiwania w • „Najwyższe wartości mediany średniego czasu oczekiwania w 

grudniu 2017 r. (przypadek stabilny) odnotowano w 
ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w poradniach ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w poradniach 
endokrynologicznych osteoporozy 363 dni” (wzrost o 28 dni w 
stos. do grudnia 2016 r.)  (NIK  X 2018)stos. do grudnia 2016 r.)  (NIK  X 2018)

• Wysokie wartości średniego rzeczywistego czasu oczekiwania 
na koniec 2017 r. (przypadek stabilny) odnotowano… …z na koniec 2017 r. (przypadek stabilny) odnotowano… …z 
zakresu endokrynologii – 218 dni

• Czas oczekiwania Oddz. endokryn. dla dzieci (NIK X 2018)



źródło NIL



źródło NIL 2019



źródło NFZ 2012



źródło GUS 2017



źródło GUS



źródło GUS 2017



źródło GUS



źródło GUS w mln



Koszty
• Ceny minimalne, maksymalne i średnie w AOS w • Ceny minimalne, maksymalne i średnie w AOS w 

2017 r.) Znaczne zróżnicowanie wyceny w 
województwach województwach (NIK X 2018)

• Małopolskie 6,89 zł
• Mazowieckie 11,01 zł



Leczenie prywatneLeczenie prywatne

• Wizyta lekarska – ponad 200 zł• Wizyta lekarska – ponad 200 zł
– TSH 18 zł
– FT4 18 zł– FT4 18 zł
– FT3 18 zł
– USG 80-90 zł
ew,. dodatkowoew,. dodatkowo
– Lipidogram 20-30 zł
– P/ciała anty-TG i p/ciała anty-TPO 30-40 zł
– P/ciała przeciw receptorom TSH 50-80 zł– P/ciała przeciw receptorom TSH 50-80 zł
RAZEM: 340 – 440 zł (na ogół konieczność wizyty 2 x co daje koszt niespełna 

900 zł)

• Bez uwzględnienia kosztów leków i innych• Bez uwzględnienia kosztów leków i innych
• Czas oczekiwania do 2 tygodni



Opracowanie prof. dr hab. n. med. 
Andrzeja Lewińskiego 2012Andrzeja Lewińskiego 2012

• Główny ciężar diagnostyczny spoczywa na klinikach i • Główny ciężar diagnostyczny spoczywa na klinikach i 
szpitalach a nie na ambulatoriach i przychodniach

• 90 % diagnostyki może odbywać się w warunkach • 90 % diagnostyki może odbywać się w warunkach 
ambulatoryjnych z czego 80 % może być leczone poza 
szpitalemszpitalem

• W zaleceniach UE jeden endokrynolog powinien przypadać na 
80 tyś mieszkańców 80 tyś mieszkańców 

(2019 jest 1537 endokrynologów, liczba mieszkańców 37 776 493 czyli: 
24578 osób na endokrynologa)24578 osób na endokrynologa)



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


