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W związku z opublikowanym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji raportem nt.: 
„Świadczenia gwarantowane realizowane przez 
zespół leczenia bólu u dzieci”, gdzie Agencja 
zaproponowała projekt taryf dla nowego, 
dotychczas nie kontraktowanego odrębnie 
świadczenia pod nazwą „Zespół Leczenia Bólu u 
Dzieci”, wycenionego na kwotę 1826 zł 
(wartość podstawowa) przeprowadzono 
szczegółową analizę zawartych w nim 
zagadnień, w tym projektów taryf. Wyliczona 
wyżej kwota to stawka osobodnia 
funkcjonowania Zespołu Leczenia Bólu u Dzieci 
, obejmująca sfinansowanie tylko kosztów 
osobowych Zespołu (w skład, którego wchodzi 
1 etat lekarza anestezjologa pracującego w 
trybie ordynacji zwykłej – bez trybu 
dyżurowego oraz obsada pielęgniarska  
dostępna w trybie całodobowym). Z raportu 
AOTMiT wynika, że koszt osobowy 
poszczególnych pracowników Zespołu  (stawka 
godzinowa brutto wraz z narzutami - 
świadczenia na rzecz pracownika) przyjęto do 
wyliczeń z ankiet nadesłanych przez szpitale do 
Agencji na podstawie kosztów osobowych za I 
półrocze 2019 r. Dla  lekarza anestezjologa 
wyliczono  średni koszt osobowy w wysokości 
107,04 zł na godzinę, natomiast koszt osobowy 
pielęgniarki anestezjologicznej na godzinę 
wynosi 56,49 zł.   

Według założeń Agencji ustalenia co do 
wymogów funkcjonowania podstawowego 
Zespołu Leczenia Bólu u Dzieci, dedykowanego 
wyłącznie specjalistycznej opiece 
hospitalizowanych pacjentów, związanej z 
eliminowaniem bólu u pacjentów (głównie tzw. 
ból ostry, w szczególności w stanach 
pooperacyjnych, ale i w trakcie leczenia dzieci 
w przypadku występującego bólu w stopniu 
umiarkowanym a także uporczywego bólu)  to: 
1 etat lekarski oraz 4 etaty pielęgniarskie 
(dotyczy to składu podstawowego Zespołu, 
zaliczanego do II grupy rozliczenia ww 
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świadczenia, określonej  w zależności od liczby 
rocznej hospitalizowanych pacjentów, przy 
czym GCZD zalicza się do tej właśnie grupy 
szpitali, gdzie średnioroczna liczba pacjentów 
mieści się w przedziale do 20 tysięcy; za rok 
2018 liczba pacjentów hospitalizowanych bez 
SOR wyniosła 17 300).  

Można się zgodzić, że postulowane przez 
środowisko Polskiego Towarzystwa Zwalczania 
Bólu oraz stowarzyszenia chirurgów i lekarzy 
anestezjologów wyodrębnienie nowego 
produktu, odrębnie sfinansowanego ( nawet w 
formie dobowego ryczałtu) i utworzenie tego 
typu Zespołu jest zasadne i zgodne z aktualną 
wiedzą na temat leczenia bólu w tym ostrego 
jak i przewlekłego, a realizacja założeń projektu 
„szpital bez bólu” wymaga nowego podejścia 
do odrębności tych świadczeń również w 
zakresie ich finansowania przez NFZ. Niemniej 
jednak przyjęte założenia przez AOTMiT co do 
wyceny dobowego ryczałtu sfinansowania 
kosztów osobowych utworzonego Zespołu 
Leczenia Bólu u Dzieci, jako świadczenia 
odrębnie finansowanego, przy założeniu 
funkcjonowania tego Zespołu całodobowo 
powodują zaniżenie tego dobowego ryczałtu. 
Przy całodobowej obsadzie pielęgniarki 
anestezjologicznej wchodzącej w skład Zespołu 
nie wystarczą 4 etaty przeliczeniowe, potrzebne 
jest 5 pełnych etatów , aby zabezpieczyć pracę 
pielęgniarki 24 h na dobę , uwzględniając tylko 
urlop taryfowy ( bez innych nieobecności w 
pracy). Przyjmując wyliczony przez Agencję  
średni koszt osobowy na godzinę pielęgniarki 
anestezjologicznej wymaga to zwiększenia 
podstawowego dobowego ryczałtu (grupa II 
szpitali) o 1356 zł. AOTMiT nie zakłada również 
pracy lekarza Zespołu w trybie dyżurowym  
zaznaczając , że jego obowiązki w tym czasie 
przejmie lekarz dyżurny. Oznacza to 
zwiększenie zakresu czynności dla lekarza 
dyżurnego (pracującego w OAiIT) – bez 
dodatkowych środków finansowych.  

Z pewnością będzie to się wiązać dla szpitala z 
dodatkowymi kosztami pracy lekarza dyżurnego  
np. poprzez zwiększenie obsady dyżurowej na 
OAiIT lub wzrostu stawki dyżurowej lekarza 
anestezjologa (a tego już nie ujęto w wysokości 
stawki ryczałtu dobowego za projektowane 
nowe świadczenie związane z utworzeniem 
Zespołu).  

Drugą istotną uwagą do projektowanego 
nowego świadczenia jest konieczność 
elastycznego podejścia do wymogów składu 



Zespołu, tak aby można było w części zastąpić 
pielęgniarkę anestezjologiczną fizjoterapeutą. 
W ocenie naszego personelu zajmującego się 
leczeniem bólu,  obecność w Zespole 
wymiennie obok pielęgniarki lub w części 
zamiast niej fizjoterapeuty jest w większości 
przypadków niezbędne. Aktualnie lekarze GCZD 
wspomagają się przy leczeniu różnych stanów 
bólowych pracą wykwalifikowanych 
fizjoterapeutów. Raport przygotowany przez 
AOTMiT przewiduje tylko możliwość 
poszerzenia składu Zespołu (nie mówiąc o 
bardziej elastycznym podejściu do zastąpienia 
przynajmniej w części pielęgniarki 
anestezjologicznej) w przypadku szpitali 
zaliczanych do I grupy ryczałtowej, gdzie 
wysokość dobowej podstawowej stawki 
ryczałtu korygowana jest o współczynnik 1,5 i 
wynosi 2739 zł ( grupa I dotyczy szpitali gdzie 
średnioroczna liczba hospitalizowanych 
pacjentów pediatrycznych wynosi powyżej 20 
tysięcy).  

Kolejną istotną uwagą jest ustalenie takich 
wymagań odnośnie utworzenia Zespołu, aby 
liczba pacjentów hospitalizowanych rocznie 
przypadająca na jeden Zespół określana była 
stosownie do  podziału na 3 grupy 
rozliczeniowe wysokości ryczałtu (grupa I ze 
współczynnikiem korygującym 1,5 ; grupa II – 
podstawowy ryczałt ze współczynnikiem 1,0 i 
grupa III ze współczynnikiem korygującym 0,5).  
Według analizy kosztowej AOTMiT przyjęto, że 
podstawowy skład Zespołu ( 1 etat lekarza 
anestezjologa i 4 etaty pielęgniarskie w 
systemie pracy 24h na dobę) - przypada średnio 
na 15 tysięcy hospitalizacji. Istnieje  obawa co 
do interpretacji tych założeń powiązanych z 
wyliczeniem stawki dobowej ryczałtu za ww 
świadczenie przez NFZ , że ‘sztywno’ określona 
roczna liczba hospitalizacji może się wiązać z 
koniecznością utworzenia np. dwóch Zespołów 
w przypadku przekroczenia 15 tysięcy 
hospitalizacji rocznie, przy czym z kolei  
wskaźnik zwiększający ryczałt  w wysokości 1,5 
(współczynnik korygujący podstawową stawkę 
ryczałtu dobowego  wysokości 1825,17 zł) 
ustalono dla szpitali powyżej 20 tysięcy 
hospitalizacji pediatrycznych rocznie (z 
wyłączeniem noworodków rozliczanych grupą 
N20 „noworodek wymagający normalnej 
opieki, po urodzeniu”). Może to skutkować dla 
GCZD tym, że będzie zmuszony do utworzenia 
drugiego Zespołu, ponieważ przekroczył 15 
tysięcy hospitalizowanych rocznie pacjentów, a 



ustalony dla niego dobowy ryczałt  będzie tzw. 
podstawowy.  

Uwzględniając powyższe uwagi odnośnie 
dokładnego określenia dobowego ryczałtu, jaki 
i założeń co do składu i sposobu 
funkcjonowania Zespołu uważamy, że 
wprowadzenie nowego świadczenia 
związanego z zapobieganiem i leczeniem bólu, 
w szczególności u pacjentów pediatrycznych 
jest zasadne i potrzebne. Nie powinno ono 
jednak już na starcie wprowadzić niepotrzebnie 
niedoszacowanie kosztów funkcjonowania 
Zespołu lub poprzez nadmierną ‘sztywność ‘ w 
określeniu wymagań co do składu i sposobu 
jego funkcjonowania , w szczególności w czasie 
niedoboru wykwalifikowanej kadry medycznej, 
w tym anestezjologicznej zarówno po stronie 
lekarzy jak i pielęgniarek uniemożliwić jego 
wprowadzenie, a tym samym uniemożliwić 
szybsze wdrożenie najwyższych standardów 
leczenia bólu i eliminacji jego następstw w 
różnych jednostkach chorobowych u dzieci.    

2. Dariusz 
Budziński 

punkt 2.1 nie uwzględniono zastosowania Monitora 
poziomu analgezji (bólu) u noworodka oraz 
Monitora poziomu bólu 

punkt 2.5 analiza cenników dostępnych on-line wykazuje, 
że ceny są wyższe od zaprezentowanego 
przedziału 100-170 (nawet 300zł). Odnośnie 
konsultacji leczenia bólu dla dzieci praktycznie 
brak dostępności w cennikach, występuje tylko 
u jednego świadczeniodawcy (70zł) i nie
powinna stanowić punktu odniesienia, cena
powinna być porównywalna jak dla dorosłych
lub wyższa

str.24 

propozycja 
taryf 

Zdecydowanie bardziej odpowiednie byłoby 
wprowadzenie współczynnika korygującego o 
charakterze liniowym i finansowanie zgodne z 
faktyczna liczba hospitalizacji w 
poprzedzającym roku obliczeniowym lub 
opcjonalne zastosowanie współczynnika o 
mniejszej wartości skoku np. 1000-2500 
pacjentów. Zastosowany współczynnik skokowy 
tj. Ist.>= 20 000 hospitalizacji, IIst. >=7 000 < 20 
000, IIIst. <7000 w znacznym stopniu zaburza 
proporcje finansowania przy wartościach 
granicznych przedziałów liczby hospitalizacji. 
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