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Główne mechanizmy regulacji 
świadczeń zdrowotnych 

• decyzje refundacyjne (włączenie do koszyka 
świadczeń gwarantowanych),  

• decyzje cenowe (zasadniczo wpływają na 
podaż świadczeń włączonych do koszyka) oraz  

• decyzje polityczne dotyczące wielkości 
środków przeznaczanych na finansowanie 
świadczeń zdrowotnych.   



Czym jest i czemu służy 
wycena świadczeń? 

ocena kosztów świadczeń ≠ wycena 
 

• Wycena jest zawsze umowna. Ceny umożliwiają lub 
uniemożliwiają transakcje. W zamian za zapłatę ktoś zrzeka się 
praw do określonego dobra lub wykonuje usługi. 

• Wycena może, ale nie musi być dokonywana na podstawie 
analizy zużycia = analizy kosztów!!! 

• Analiza kosztów z perspektywy świadczeniodawcy 
określonego poziomu referencyjnego jest przede wszystkim 
na rzecz rachunkowości zarządczej 



Analiza kosztów 

• Analiza kosztów z perspektywy płatnika i ew. z 
perspektywy społecznej jest wymagana ustawowo od 
podmiotów odpowiedzialnych wnioskujących o 
włączenie określonej technologii do BBP lub 
wykonywana przez AOTM  

• analizy przeprowadzane są przede wszystkim na 
potrzeby decyzji refundacyjnych, a nie cenowych 
i dotyczą głównie kosztownych technologii 
innowacyjnych w porównaniu z opcjonalnymi 
sposobami postępowania.  

 



Rachunek kosztów świadczeń 
zdrowotnych 

TRZEBA ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ Z JAKĄ MATERIĄ 
MA SIĘ DO CZYNIENIA: 

• Liczba świadczeń w koszyku gwarantowanym,  

• Zmienność zawartości koszyka oraz  

• Zmienności kosztów świadczeń w czasie, a co za 
tym idzie zmienność wzajemnych relacji kosztów 
świadczeń zdrowotnych  



Ocena kosztów technologii 
medycznych w koszyku 

Ile czasu można poświęcić na ocenę kosztów 
technologii medycznych w BBP? 

Jeśli chcielibyśmy mieć aktualne dane kosztowe tylko 
jeden raz do roku to: 

• ilu ludzi o stosunkowo wysokich kwalifikacjach 
musiałoby się zajmować taką wyceną, na podstawie 
kompleksowych analiz kosztów prowadzonych z 

perspektywy świadczeniodawcy?  



Kto widział studium wykonalności 
dla Agencji Taryfikacji?! 

• Czy włączenie funkcji Agencji Taryfikacji do AOTM nie 
spowoduje ograniczenia realizacji podstawowych funkcji, do 
których AOTM został powołany? 

• Umiejscowienie Agencji Taryfikacji przy AOTM nie wydaje się 
być dobrym rozwiązaniem docelowym, choć można je 
rozważyć jako aranżację tymczasową. 

• Lepszym rozwiązaniem jest oddzielenie Agencji Taryfikacji i 
agencji HTA – z wielu przyczyn 



Jakie powinny być zadania  
Agencji Taryfikacji? 

• Wycena świadczeń zdrowotnych i niektórych wyrobów medycznych na 
podstawie analizy podaży świadczeń i w nie więcej niż 10% przypadków 
na podstawie analizy kosztów z perspektywy świadczeniodawcy; w tym 
negocjacje z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi i 
stowarzyszeniami świadczeniodawców; 

• Ustalanie cen urzędowych niektórych wyrobów medycznych 

• Monitorowanie wyceny świadczeń na rynku wewnętrznym  

 i rynkach zewnętrznych 

• Analiza propozycji i zawieranie RSS 

• Monitorowanie wykonywania RSS 

• Międzynarodowa wymiana informacji niezbędnych w polityce cenowej 

• Zakupy centralne 



Ustawa z dnia 15.07.2011 r 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 

ustaw - dział VIb, dotyczący taryfikacji świadczeń opieki 
zdrowotnej 

Bardzo wysokie koszty po 

stronie świadczeniodawcy i brak 

nadziei na pożądany efekt 

Proponowany system 

jest korupcjogenny 

Pomimo tego, że Agencja Taryfikacji wydaje się niezbędna, projekt ustawy w 

ogłoszonym brzmieniu i proponowanej koncepcji w ogóle nie powinien być 

procedowany 



Wycena a podaż świadczeń 
zdrowotnych 

Na pewno wycena wielu świadczeń nie ma obecnie nic 
wspólnego z podstawową funkcją regulatora jaką jest 
zapewnienie wysokiej podaży świadczeń zdrowotnych 
podstawowych, potrzebnych, efektywnych i najbardziej 
opłacalnych z opcjonalnych.  

 

Często można w Polsce łatwo i bez kolejki otrzymać super 
drogie, wysokospecjalistyczne świadczenie zdrowotne, 
podczas gdy dostęp do podstawowych świadczeń 
zdrowotnych jest poważnie ograniczony (vide rankingi na 
www.korektorzdrowia.pl i www.barometrwhc.pl). 
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Wycena świadczeń  
w kariologii interwencyjnej 

Obniżka: 

• wszczepiania stentu z uwalniającym się w tętnicy lekiem 

• leczenie inwazyjne chorych z zawałem trwającym poniżej czterech dni 

Wzrost: 

• dwuetapowe leczenie chorego z zawałem 

• pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką 

• dwuetapowe leczenie chorego z zawałem 

 Nowe świadczenia: 

• badanie zwężeń w tętnicach wieńcowych za pomocą USG 
wewnątrznaczyniowego  

• pomiar gradientu 

• wszczepienie jednoczasowe więcej niż jednego stentu uwalniającego lek 



Świadczenie Nazwa grupy Obecnie1 Wcześniej 

wszczepienie stentu z uwalniającym się w 
tętnicy lekiem  

Angioplastyka wieńcowa z implantacją 
jednego stentu DES * 

245 321 

leczenie inwazyjne chorych z zawałem 
trwającym poniżej czterech dni    

OZW - leczenie inwazyjne  
< 4 dni 

180 197 

wszczepienie stentu 
Angioplastyka z zastosowaniem jednego 

stentu i inne zabiegi 
124 111 

dwuetapowe leczenie chorego  
z zawałem 

OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe 
 > 3 dni 

316 274 

pomostowanie naczyń wieńcowych  
z plastyką 

Pomostowanie naczyń wieńcowych  
z plastyką 

654 545 

badanie zwężeń w tętnicach wieńcowych 
za pomocą USG wewnątrznaczyniowego  

IVUS tętnic wieńcowych 75 - 

pomiar gradientu  FFR 75 - 

wszczepienie jednoczasowe więcej niż 
jednego stentu uwalniającego lek 

Angioplastyka wieńcowa z implantacją 
nie mniej niż 2 stentów DES 

295 - 

1 Zarządzenie Nr 11/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne 

Wartość punktu w 

leczeniu szpitalnym - 51 zł 



Inne świadczenia z zakresu 
kardiologii 

Świadczenie 

Średni czas 
oczekiwania w 

miesiącach 
www.barometrwhc.pl 

Wycena 
punktowa 

Koszt 
prywatnie 

wizyta u kardiologa 2,9 mc 6 100-120 zł 

koronarografia – tryb planowy 1,7 mc 30 ok. 2000 zł 

badanie EKG metodą Holtera 2,0 mc 7 80-120 zł 

badanie elektrofizjologiczne 
serca (EPS) 

7,6 mc 30  7000-10000 zł 
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Dziękuję za uwagę! 

landa@korektorzdrowia.pl 
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