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Liczba leczonych chorych z SWP w latach 2013-2014
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99 %

101 %

113 %

136 %

138 % 158 %

132 %



Liczba leczonych chorych 
z SWP 

w latach 2013-2014

Rok realizacji Liczba pacjentów

Wartość 
zrealizowanych 

jednostek 
rozliczeniowych (zł)

2013 4039 15 616 395

2014 4296 16 585 615

Zmiana rok do 
roku

106 % 106 %



Wartość zrealizowanych jednostek rozliczeniowych przez NFZ tytułem 
świadczeń zdrowotnych w zakresie SWP w latach 2013-2014

233 %

109 %
109 %
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80 %
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DYNAMIKA ZMIAN 
2013 DO 2014 – 106 %



Średnia wartość hospitalizacji w latach 2009-2014 w zakresie rozpoznania 
J84.1-Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniem, w złotych

ŚREDNIA DLA LAT 
2009-2014 ok. 4 500 zł

- 1 %



Udział hospitalizacji i 
czas pobytu w zakresie 

samoistnego włóknienia 
płuc, w ramach grupy 

D50 - Zwłóknienie i 
pylica płuc, w 2014 roku

Zakres
świadczeń

Udział (%)
Mediana czasu pobytu 

(w dniach)

Choroby płuc -
hospitalizacja

74,31 7

Choroby
wewnętrzne -
hospitalizacja

20,17 7



Koszty pośrednie samoistnego włóknienia płuc 
(SWP) w Polsce



Koszty pośrednie 
ponoszone przez ZUS w 

2014 r.

Absencja chorobowa w 2014 r.:

• łączna liczba dni absencji chorobowej – ok. 213 mln

• choroby układu oddechowego (J00-J99) – 29 543,3 tys. dni

• inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc (J84) – 97,4 tys. dni

• mężczyźni – 58,7 tys. dni

• kobiety – 38,6 tys. dni

• łączna liczba zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności 

do pracy (z powodu J84) – 7,1 tys. 

* dane dot. wyłącznie osób ubezpieczonych w ZUS



Struktura według wieku osób ubezpieczonych w ZUS, którym w 2014 r.
wydano przynajmniej jedno zaświadczenie lekarskie z tytułu niezdolności do
pracy spowodowanej chorobą J84



Koszty pośrednie 
ponoszone przez ZUS w 

2013 r.

Wydatki ogółem na świadczenia związane z niezdolnością do 
pracy poniesione w 2013 r. z powodu innej choroby tkanki 
śródmiąższowej płuc (J84):

• łącznie – 18 176,3 tys. zł, w tym:

• renty z tytułu niezdolności do pracy – 10 114,8 tys. zł

• absencja chorobowa – 6 290,1 tys. zł

• świadczenia rehabilitacyjne – 1 426,8 tys. zł

* dane dot. wyłącznie osób ubezpieczonych w ZUS



Rekomendacje



Samoistne włóknienie płuc (SWP) jako choroba
sieroca oraz dotycząca osób starszych powinna być
traktowana priorytetowo w systemie ochrony
zdrowia w Polsce.

Rekomendacja nr 1.



W celu poprawy jakości diagnostyki, efektywności
oraz kompleksowości leczenia pacjentów
z rozpoznaniem samoistnego włóknienia płuc należy
rozważyć utworzenie na bazie istniejących klinik
chorób płuc centrów eksperckich rozpoznawania
i leczenia SWP, które dzięki doświadczeniu zespołu i
odpowiednio wyposażonej bazie diagnostycznej
zapewnią wysoki poziom opieki nad chorymi z SWP.

Rekomendacja nr 2.



Stworzenie krajowego rejestru pacjentów
z samoistnym włóknieniem płuc (SWP).Rekomendacja nr 3.



W celu optymalnego leczenia farmakologicznego
pacjentów z SWP w oparciu o nowe wytyczne
kliniczne należy opracować aktualne schematy
terapeutyczne, w tym projekty programów lekowych
finansowanych przez NFZ.

Rekomendacja nr 4.



Zalecane jest opracowanie standardów opieki nad
pacjentem z SWP oraz zapewnienie wyceny
wszystkich procedur realizowanych w ramach
standardów w oparciu o ich realne koszty.

Rekomendacja nr 5.


