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Optymalizacja opieki zdrowotnej
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https://www.hsph.harvard.edu/eugene-litvak/institute-for-healthcare-optimization-
wwwihoptimizeorg/



Ochrona zdrowia oparta na wartości 
(Value Based Health Care-VBHC) 

Wg. Portera wartość jest definiowana jako stosunek wyników zdrowotnych 
pacjentów do kosztów, jakie poniesiono, aby uzyskać te wyniki
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https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/3_13615129-eeec-4987-bf1a-1261ff86ae69.pdf              
https://www.isc.hbs.edu/health-care/vbhcd/Pages/default.aspx
https://www.himssinnovationcenter.org/solving-healthcare-value-equation

https://www.isc.hbs.edu/health-care/vbhcd/Pages/default.aspx
https://www.isc.hbs.edu/health-care/vbhcd/Pages/default.aspx
https://www.himssinnovationcenter.org/solving-healthcare-value-equation


Wartość w Założeniach do Strategii Narodowego 
Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023

Poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na 
świadczenia opieki zdrowotnej
I. Prowadzenie ciągłego pomiaru efektywności 
II. Diagnozowanie obszarów ryzyka
III. Budowa rejestrów służących analizie skuteczności oraz jakości 

leczenia (wskaźniki) i odpowiedniej alokacji środków finansowych
IV. Budowa systemu premiowania ośrodków, w których opieka nad 

pacjentem jest zgodna ze standardami opracowanymi przez NFZ

Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, DEJG

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zalozenia-do-strategii-nfz-konsultacje-
spoleczne,7236.html

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zalozenia-do-strategii-nfz-konsultacje-spoleczne,7236.html


W ostatnich 20 latach wzrosła długość i jakość 
życia Polaków zależna od zdrowia 

• Przeciętne trwanie życia mężczyzn wzrosło o 8 lat (do 
74 lat), a kobiet o 7 lat (do 82 lat) 

• Odpowiada za to postęp w dziedzinie medycyny 
umożliwiający wcześniejsze i dokładniejsze  
diagnozowanie chorób, a tym samym skuteczniejsze ich 
leczenie oraz zmiana stylu życia i wzrost świadomości 
zdrowotnej Polaków 

GUS, 2016 file:///C:/Users/J/Downloads/ludnosc_w_wieku_60._struktura_demograficzna_i_zdrowie.pdf
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Umieralność możliwa do uniknięcia  
(avoidable deaths)

• Opiera się na koncepcji, że przedwczesne zgony z powodu pewnych 
problemów/zdarzeń zdrowotnych powinny być rzadkie, a najlepiej nie 
powinny w ogóle wystąpić, jeśli istnieją terminowe i skuteczne interwencje 
medyczne lub działania z zakresu zdrowia publicznego

• Umieralność możliwa do uniknięcia obejmuje 

• zgony z powodu przyczyn, którym można zapobiegać (tzw. preventable
deaths) oraz 

• zgony z powodu przyczyn, które są podatne na medyczną interwencję i 
można je skutecznie leczyć (tzw. amenable deaths)

Bogdan Wojtyniak i Paweł Goryński, Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, NIZP-PZH, 2016 http://www.pzh.gov.pl/stan-zdrowia-ludnosci/sytuacja-zdrowotna-

ludnosci-w-polsce/
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http://www.pzh.gov.pl/stan-zdrowia-ludnosci/sytuacja-zdrowotna-ludnosci-w-polsce/








Refundacje nowych technologii medycznych w 
terapii cukrzycy w latach 2018 – 2020

 Długo działający analog insuliny (degludec)
 Szybkodziałający analog insuliny, 
 Połączenie: insulina aspart + insulina degludec
 Flozyny (inhibitory SGLT-2): empagliflozyna, dapagliflozyna, kanagliflozyna
 Inkretyny (analogi GLP-1): dulaglutyd, semaglutyd
 System ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) dla 

dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 do 26. roku życia
 Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose

Monitoring, FGM) dla dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 w wieku od 4 do 18 r.ż. 
 Opatrunki oczyszczające ranę 
W 2019 r. w NFZ rozpoczęto prace nad modelem koordynowanej opieki nad 
chorym na cukrzycę oraz opublikowano analizę danych płatnika dot. cukrzycy
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Koszty wybranych powikłań 
cukrzycy w 2018 r. wg. NFZ

Ch. niedokrwienna serca 800 mln zł

Przewlekła niewydolnosc nerek 610 mln zł

Zaćma 273 mln zł

Udar mózgu 240 mln zł

Zawał serca 135 mln zł

Jaskra 35 mln zł

Polineuropatia 27 mln zł

Retinopatia 17 mln zł

Razem 2,1 mld zł



HIPOGLIKEMIA I JEJ NASTĘPSTWA

WIELOWYMIAROWA ANALIZA PROBLEMU
HealthQuest, 2018



Podsumowanie

• Dostępność technologii lekowych i nielekowych (wyrobów medycznych) 
będzie prowadzić do wzrostu efektywności opieki nad chorymi na 
cukrzycę w Polsce

…pod warunkiem

• edukacji pacjenta, stosowaniu się pacjenta do zaleceń lekarza, 
monitorowania glikemii oraz adekwatnego dawkowania i podania leku 

…oraz musi być wsparta pomiarem rzeczywistych efektów terapii (RWE): 

• redukcji zgonów 

• redukcji powikłań cukrzycy – głównie sercowo-naczyniowych


