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Finansowanie świadczeń onkologicznych 

• Zwiększenie środków na ochronę zdrowia można osiągnąć 
przez: 
– Podniesienie składki zdrowotnej 

– Dofinansowanie z budżetu państwa 

– Wprowadzenie współpłacenia do świadczeń f4s 

– Udziały własne (deductibles) 

– Ubezpieczenia komplementarne 

• Poprawa efektywności gospodarowania dostępnymi 
zasobami 

• Finansowanie kompleksowej opieki onkologicznej na 
rynku świadczeń, a nie świadczeniodawców 
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Teoretyczne sposoby finansowania świadczeń 
zdrowotnych 

• stawka kapitacyjna (per capita);  

• budżety globalne - stałe wynagrodzenie wypłacane 
świadczeniodawcom w systemach budżetowych (budżety 
historyczne); 

• opłata za przypadek mieszany (per case mix) – oparta na tzw. 
systemie DRG, czyli Diagnosis Related Groups; 

• opłata za świadczenie (fee for service); 

• opłata za osobodzień lub za hospitalizację – odmiana fee for 
service; 

• opłata na efekt zdrowotny (pay for performance, P4P). 

2014-09-18 5 Kolwitz M. Polski system ochrony zdrowia – perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw 
Unii Europejskiej. Roczniki pomorskiej akademii Medycznej w Szczecinie, 2010; 56(3): 131–143 



Formy case - mix 

• rozliczanie leczenia poszczególnych przypadków (cases) 
według stawek określonych w wagach punktowych lub 
bezpośrednio przy pomocy cen, 

• rozliczanie blokowych (globalnych) rocznych 
kontraktów przy pomocy sumy punktów wynikających z 
leczenia wszystkich pacjentów w danym roku, 

• monitorowania produktywności szpitali dysponujących 
rocznymi budżetami. 
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ZAWARTOŚĆ KOSZYKA  
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Cel funkcjonowania koszyka – value for money 

Zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych: 

1. O udowodnionej efektywności klinicznej 

2. O możliwie największej opłacalności z opcjonalnych 

 (z wyłączeniem prawdziwie sierocych TM) 

3.  Możliwe do sfinansowania w ramach dostępnych 
środków  

W pierwszej kolejności płatnik finansuje świadczenia 

najważniejsze z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa = 

PIORYTETOWE / HTR (Health Technology Reassessment) 
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Poniższe razem stanowią warunek konieczny DOBREGO 
ZARZĄDZANIE KOSZYKIEM GWARANTOWANYM! 

• Przejrzyste procedury i racjonalne kryteria 
włączania i wykluczania świadczeń z koszyka,  

• Dobrze działający AOTM (który zajmuje się oceną 
technologii nielekowych oraz HTR [health 
technology reassessment] zwrócony do wnętrza 
koszyka),  

• Agencja Taryfikacji w modelu popytowo-
podażowym. 
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Zarządzanie koszykiem 

„Zarządzanie koszykiem” obejmuje decision-making oraz 
decision-taking: 
• o włączeniu technologii do określonego koszyka 
• o wykluczeniu technologii z koszyka 
• o zasadach finansowania świadczeń 
• o wycenie 
• o współpłaceniu 
• o kształcie i zakresie wskazań refundacyjnych 
• o RSS-ach 
• itd. 
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Zawartość koszyka – podział świadczeń 

• Zawartość koszyka określona technologiami medycznymi; 

• Sposoby finansowania, kompletnie nie zależą od decyzji koszykowych; 

• Określenie potencjału nadużywania dla poszczególnych świadczeń onkologicznych w 

koszyku gwarantowanym 

• Konieczne jest wskazanie świadczeń priorytetowych, świadczeń „pierwszej potrzeby”, o 

najlepszym stosunku kosztu do uzyskiwanego efektu względem BSC – świadczenia I i II 

poziomu referencyjnego 

• Świadczenia III poziomu referencyjnego objęte kontraktowaniem, z limitami i 

warunkami minimum jakie musi spełniać świadczeniodawca – to świadczenia, które 

mogą być zwykle wykonywane przez największe i wyspecjalizowane ośrodki 
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Zawartość koszyka - postulaty 
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• Zarządzanie koszykiem zdefiniowanym za pomocą technologii 
medycznych  

• Kontrola napływu nowych technologii do koszyka  

• Sukcesywny system usuwania technologii przestarzałych i 
nieopłacalnych z koszyka  

• Wskazanie technologii priorytetowych (I poziom referencyjny 
świadczeń zdrowotnych) 

• Zniesienie limitów do najważniejszych świadczeń = świadczeń 
priorytetowych, najpierw I potem II poziomu referencyjnego – 
docelowo brak kontraktowania dla wszystkich świadczeń I i II poziomu 
referencyjnego 



Świadczenia stosunkowo tanie 

1. Tanie świadczenia powinny być poddane grze rynkowej i płatne  

w 100% z możliwością dobrowolnego ubezpieczania się od tych opłat oraz z 

ew. maksimum opłat rocznie czy miesięcznie na osobę;  

2. Świadczenia częściowo gwarantowane - nieco droższe i te, względem 

których występuje hazard moralny powinny być na wolnym rynku ze 

współpłaceniem w granicach 30-70% - to współpłacenie musi być istotne 

kwotowo za zasadach f4s i/lub ew. za pomocą udziałów własnych 

(deductibles); 
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Świadczenia drogie 
 3.  Świadczenia drogie powinny być przydzielone do 3 grup:  

– świadczenia priorytetowe w koszyku gwarantowanym, do których nie 
może być kolejki, bez limitów, świetnie wycenione, ale w wielu przypadkach 
finansowane inaczej niż f4s (+ inne niefinansowe mechanizmy kontroli 
nieuzasadnionego wykonywania); tu również pierwszeństwo 
kontraktowania przez NFZ, a docelowo zniesienie kontraktowania; 

– "nie priorytetowe" świadczenia w koszyku (tu dopuszcza się ubezpieczenia 
suplementarne, ale też występowanie kolejek, jeśli ktoś nie wykupi ubezpieczenia 
suplementarnego); 

– pozostające poza koszykiem (rynkowa gra ubezpieczeń komplementarnych 
[regulowana m.in. w zakresie maksymalnych wydatków na marketing i 
administrację TUZ] zmieniający się zakres tych świadczeń wraz z rozwojem 
medycyny i erozją cen: niektóre z czasem wchodzą do koszyka, nowe są 
rejestrowane).  
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