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N arodowy Fundusz Zdrowia uchwali∏

z koƒcem wrzeÊnia plan finansowy na

2006 rok, w którym kwota zaplano-

wanych wydatków na refundacj´ Êrodków po-

mocniczych i przedmiotów ortopedycznych

wynios∏a 436 808 tys. z∏. Plan na 2005 rok za-

twierdzony we wrzeÊniu 2004 zak∏ada∏ wydat-

ki na t´ grup´ Êwiadczeƒ na poziomie 403 022

tys. z∏. W ciàgu roku kwota ta by∏a zwi´ksza-

na kilkakrotnie, a˝ finalnie osiàgn´∏a poziom

441 110 tys. z∏. 

PoprosiliÊmy panià Marzann´ Krajewskà,

Dyrektor Departamentu Finansowego NFZ

o wyjaÊnienie w jaki sposób NFZ uchwala

plan finansowy:

- Plan finansowy NFZ powsta∏ w oparciu

o prognoz´ przychodów, których mo˝emy si´

spodziewaç w 2006 roku. Prognoza ta zgodnie

z ustawà zosta∏a uzgodniona z ministrem fi-

nansów. Podstawowa zasada obowiàzujàca

przy tworzeniu planu finansowego NFZ to zbi-

lansowanie planowanych kosztów z przycho-

dami. 

Ârodki, które sà przeznaczone na  sfinanso-

wanie Êwiadczeƒ zdrowotnych dzielone sà al-

gorytmem wynikajàcym z rozporzàdzenia mi-

nistra zdrowia. I nie ma tutaj ˝adnego subiek-

tywnego dzia∏ania Funduszu, tylko post´powa-

nie zgodnie z rozporzàdzeniem, które precyzu-

je, w jaki sposób zaplanowane Êrodki podzieliç

na oddzia∏y wojewódzkie. Algorytm uwzgl´d-

nia: ryzyka zdrowotne mieszkaƒców poszcze-

gólnych regionów, migracje pacjentów, Êwiad-

czenia wysokospecjalistyczne. Oddzia∏y otrzy-

mujà informacj´ z Centrali NFZ na temat wyli-

czonych  bud˝etów na 2006 rok. W oparciu o

wiedz´, którà dysponujà, znajomoÊç bazy pla-

cówek s∏u˝by zdrowia na danym terenie i po-

trzeby zdrowotne mieszkaƒców, oddzia∏y dzie-

là przyznane im Êrodki na poszczególne rodza-

je Êwiadczeƒ, w tym równie˝ na zaopatrzenie

w sprz´t ortopedyczny i Êrodki pomocnicze.

W niektórych województwach nast´puje

wzrost planowanych wydatków na okreÊlone

grupy Êwiadczeƒ w stosunku do 2005 roku,

a w innych nie ma takiego wzrostu. Czasami

jest to wynikiem niewielkiego przyrostu bu-

d˝etu oddzia∏u w stosunku do roku poprzednie-

go, a czasami tym, ˝e oddzia∏y tak w∏aÊnie oce-

niajà swoje potrzeby w danym zakresie. 

Na pytanie dlaczego poziom zaplanowa-

nych wydatków NFZ na zaopatrzenie w przed-

mioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze na

2006 rok (kwota 436 808 tys. z∏  - plan z dnia

20 wrzeÊnia 2005) jest ni˝szy od planu na

2005 rok (kwota 441 110 tys. z∏ - zmiana pla-

nu z dnia 26 paêdziernika 2005) Dyrektor Kra-

jewska odpowiada: 

- Plan na 2006 rok by∏ zatwierdzany we

wrzeÊniu 2005, a wtedy nie znaliÊmy wartoÊci

kosztów, które b´dà poniesione do koƒca ro-

ku. Porównujàc obecny plan na 2006 rok

z pierwotnym planem na 2005 rok (tj. z dnia

30 wrzeÊnia 2004 r.), jest on wy˝szy w stosun-

ku do roku ubieg∏ego o ok. 33 mln z∏. Przypo-

mn´, ˝e w 2005 roku by∏o trzynaÊcie zmian

planu finansowego NFZ, czyli plan zmienia∏

si´ Êrednio wi´cej ni˝ raz na miesiàc. I tak jak

wszystkie pozycje kosztów, równie˝ i ta pozy-

cja Êwiadczeƒ - zaopatrzenie w sprz´t ortope-

dyczny i Êrodki pomocnicze - b´dzie w skali

ca∏ego roku na bie˝àco monitorowana i anali-

zowana. JeÊli w 2006 roku sytuacja oka˝e si´

korzystniejsza pod wzgl´dem przychodów ni˝

pierwotnie zak∏adaliÊmy i b´dziemy mieli

mo˝liwoÊç dokonywania zmian w planie fi-

nansowym, to wszelkie braki w pozycji zaopa-

trzenie w sprz´t ortopedyczny i Êrodki pomoc-

nicze zostanà uzupe∏nione. NFZ analizuje ko-

lejki oczekujàcych na Êwiadczenia w tym ro-

dzaju i ta dziedzina znajduje si´ wÊród priory-

tetowych, jeÊli chodzi o kierowanie tam dodat-

kowych Êrodków finansowych. 
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1. Liczba mieszkaƒców 2. Liczba 3. Liczba 4. Liczba podmiotów 5. Czas podpisania 6. Okres oczekiwania na realizacj´ wniosku na
na 1 punkt ewidencyjny punktów mieszkaƒców realizujàcych umowy z podmiotami a) AS b) PM c) PO d) WS

(w tys.) ewidencyjnych (w tys.) wnioski realizujàcymi wnioski

49 21 1024 60 do 14 dni do 6 mc nb do 3 mc nb
73 15 1088 69 nb do 12 mc* nb nb nb
95 15 1325 315 14 dni 1 mc* 7 dni 7 dni** 7 dni
129 25 3223 595 30 dni nb nb nb nb
354 6 2126 158 14 dni nb nb nb nb
374 13 4866 680 nb nb nb nb nb
409 3 1228 73 nb nb nb nb nb
489 3 1466 120 do 30 dni do 6 mc nb nb*** nb
525 4 2101 72 nb nb nb nb nb
530 5 2653 156 14-21 dni 2 mc nb 1 mc nb
559 4 2235 248 nb nb nb nb nb
559 6 3355 238 14 dni do 3 mc**** nb nb nb
634 8 5067 248 14 dni nb nb nb nb
745 4 2978 136 do 14 dni 2 nb nb nb***** nb
866 2 1733 113 do 10 dni do 15 mc nb 3-6 mc nb
2192 1 2192 125 nb do 1 mc nb nb****** nb

Lubuskie
Opolskie
Âwi´tokrzyskie
Ma∏opolskie
Podkarpackie
Âlàskie
Podlaskie
Warmiƒsko-mazurskie
Kujawsko-pomorskie
¸ódzkie
Lubelskie
Wielkopolskie
Mazowieckie
DolnoÊlàskie
Zachodniopomorskie
Pomorskie

Ranking wojewódzkich oddzia∏ów NFZ - organizacja zaopatrzenia

w Êrodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
(kolejnoÊç w rankingu wg liczby mieszkaƒców przypadajàcych na jeden punkt ewidencyjny)

AS - aparat s∏uchowy; PM - pieluchy i pieluchomajtki; PO - przedmioty ortopedyczne; WS - worki stomijne; nb - na bie˝àco; * dzieci - nb;  **wózki inwalidzkie - 1 mc; ***wózki inwalidzkie - do 5 mc;
**** dzieci i osoby czynne zawodowo - nb; *****wózki inwalidzkie - 4 mc; ****** indywidualne przedmioty pionizujàce - 1 mc.

Opr. K. Ciepiela na podstawie danych z oddzia∏ów NFZ


