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Konsultant wojewódzki 

• Osoba powoływana przez Wojewodę, 

współpracująca z odnośnym Wydziałem 

Zdrowia UW celem pełnienia funkcji 

doradczych (poprzez działania kontrolne 

ocenia dostęp chorych do świadczeń 

zdrowotnych) 



Zadania konsultanta wojewódzkiego 

• Przeprowadzanie kontroli w wytypowanych 

placówkach raz na kwartał 

• Sporządzanie raportów dla UW raz na 

kwartał oraz raz na rok 

• Sporządzanie doraźnych wytycznych dla 

NFZ przed procesem kontraktowania 

• Opinie i wytyczne nie są w żaden sposób 

wiążące dla UW i NFZ 



Najczęstsze problemy napotykane w 

kontrolowanych jednostkach 

• Wysoki odsetek powikłań oraz nie informowanie 

pacjenta o zaistniałych powikłaniach 

• Zbyt wysoki odsetek hospitalizacji 

zachowawczych 

• Proces diagnostyczno-terapeutyczny prowadzony 

nieoptymalnie (np. przewlekłe leczenie jaskry gdy 

nie ma jaskry lub gdy powinna być leczona 

operacyjnie etc.) 



Powikłania 

• Zbyt wysoki odsetek (uszkodzenia torebki tylnej, 

przemieszczenia soczewek własnych i sztucznych, 

zapalenia, wtórne odwarstwienia siatkówki) 

• Rozliczanie powikłań jako dodatkowej dobrze 

płatnej procedury 

• Nieinformowanie pacjenta o zaistniałych 

powikłaniach 

• Nieinformowanie kontroli (NFZ, konsultant 

wojewódzki) o zaistniałych powikłaniach 

• NFZ nie kontroluje powikłań (jedynie kontrola 

formalna dokumentacji) 









NFZ 

• Brak jest realnej współpracy instytucjonalnej z 

konsultantami wojewódzkimi i okulistami a NFZ 

– w celu przeprowadzenia procesu kontraktowania 

– w celu oceny merytorycznej podmiotów (kontrola 

zwykle dotyczy dokumentacji - chodzi o 

zmniejszenie kontraktu przy wyczerpaniu środków) 

Współpraca dotyczy zwykle opiniowania o leczeniu 

poza granicami kraju (kilka rocznie) 

 

 



NFZ - kontraktowanie 

• Od niedawna oparte na tzw. ”rankingach” 

• Wg wytycznych NFZ podczas kontraktowania 

należy brać pod uwagę 

– Jakość usług – głównie kwalifikacje personelu, 

sprzęt, wymagania formalne, wyniki kontroli NFZ 

– Kompleksowość (możliwości i deklaracje) 

– Dostępność (deklarowana) 

– Ciągłość leczenia (ocena ryzyka przerwania 

procesu leczenia) 

– Cena 



Podczas kontraktowania nie 

brane jest pod uwagę: 
• Odsetek powikłań ośrodka w latach 

poprzednich 

• Postawa etyczna oferenta 

• Kolejka oczekujących (pośredni miernik 

jakości usług), często nowi oferenci o dobrym 

przygotowaniu ”biznesowym” uzyskują 

wielomilionowe kontrakty 

• Marnotrawstwo środków w latach poprzednich 

• Opinie konsultanta o poziomie świadczonych 

usług 



Grupa kontrolna NFZ-Konsultant Wojewódzki 

• Działając pod presją poszkodowanych 

pacjentów, lekarzy pozbawionych kontraktu 

oraz wobec nieskuteczności odwołań od 

decyzji kontraktowych  w styczniu br. 

doprowadziłem do utworzenia ww. grupy 

• Mimo stwierdzenia wielu nieprawidłowości 

(zgodność deklaracji ze stanem faktycznym), 

do 15.09.2011  LOW NFZ nie zweryfikował 

przyznanych kontraktów 



Wniosek 

• NFZ – dzieli dowolnie środki lub według 

ułomnych rankingów, kontroluje kwestie 

formalne, niekiedy instrumentalnie, nie kontroluje 

poziomu świadczonych usług medycznych, sam 

nie podlega skutecznej kontroli 

 



   "Przywrócić wzrok 

człowiekowi, nie 

pozwolić, by do 

końca swoich dni 

pozostał niewidomy, 

to nie tylko sprawa 

humanizmu, ale 

wyraz najwyższej 

cywilizacji 

społeczeństwa".  T. 

Krwawicz 


