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1. Marian Kreis strona 26 -
tabela 9; strona 
43 - tabela 17 
strona 52 - 
tabela 21 
:"wykaz 
świadczenioda
wców w 
podziale na 
grupy 
świadczeń..." 

w Tabeli 17 przedstawiono "liczbę łóżek i 
komórek organizacyjnych w poszczególnych 
województwach, przy czym można zauważyć 
,że o ile świadczeniodawców realizujących 
zabiegi z zakresu chirurgii dziecięcej jest 
relatywnie dużo ( jak podaje tabela nr 9 - strona 
26 Raportu łącznie 59) ,z zakresu urologii już 
zdecydowanie mniej ( tabela nr 9 j.wyżej - 9 
podmiotów leczniczych realizuje świadczenia z 
zakresu urologii dziecięcej) - to najmniej jest 
podmiotów leczniczych posiadających w swoich 
strukturach neurochirurgię dziecięcą ( wg tabeli 
9 - jest to tylko 8 szpitali). Analizując natomiast 
tabelę nr 17 ze strony 43 raportu można 
jednoznacznie zauważyć nierównomierne 
rozmieszczenie oddziałów w podziale na 
południową część Polski ( gdzie są to tylko 2 
szpitale , w tym jednen w woj. małopolskim a 
drugi w śląskim - i jest to nasz szpital, czyli 
GCZD w Katowicach; pozostałe 6 szpitali 
zlokalizowane jest w Polsce północnej , przy 
czym 3 oddziały neurochirurgii dziecięcej na 
terenie woj. mazowieckiego). Ma to swoje 
odzwierciedlenie w przyjmowaniu noworodków 
i niemowląt w naszym szpitalu, wymagających 
znacznie większego zaangażowania środków 
finansowych ( w tym wyższych wynagrodzeń 
dla specjalistów neurochirurgów, w 
szczególności płaconych za wykonywane 
zabiegi na zasadzie zawartych kontraktów 
cywilnoprawnych) Nie jest to odzwierciedlone 
w analizie przeprowadzonej przez AOTMiT , w 
szczególności w wyliczeniach kosztów 
osobodnia oddziałów neurochirurgii dziecięcej 
(najdroższy koszt osobodnia), a także w 
oddziałach chirurgii i urologii - jak ma to 
miejsce w GCZD, gdzie jest to jeden połączony 
oddział. To wszystko powinno rzutować na 
wyliczenia kosztów osobowych personelu, 
kosztów osobodnia , gdzie nawet uwzględniając 
mnożnik , który zwiększa wyliczenia dokonane 
przez AOTMiT na podstawie danych uzyskanych 
przez Agencję z prowadzonych postępowań nr 
15,17, 25,28 oraz postępowań nr 14, 33 i 45 z 
lat 2015-2017, tak, aby koszty będące podstawą 
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projektów nowych taryf były rzeczywiste. GCZD 
brało udzial w głównych postępowaniach 
"leczenie szpitalne sekcja EHN" tj. w 
postępowaniach numer 15 i numer 17, stąd ma 
rozeznanie co do przekazywanych danych w 
tym zakresie do Agencji. 

strona 49 Faktycznie największy udział w liczbie 
hospitalizacji rozliczanych w oddziałach 
chirurgii i urologii miały hospitalizacje 
rozliczone w latach 2018 -2019 grupą PZN03 ( 
dawne N33- "średnie zabiegi chirurgii 
noworodka") , w naszym szpitalu na ogółem 
leczonych w oddziale chirurgii i urologii 1214 
pacjentów rocznie - to 98 pacjentów 
rozliczonych było tą grupą PZN03, natomiast 
najmniej - tak jak AOTMiT podaje - rozliczonych 
było pacjentów grupą PZN04 (dawne N34- " 
małe zabiegi chirurgii noworodka"). Jest to o 
tyle istotne ,że właśnie w tej grupie , czyli 
PZN03 następuje spadek wyceny punktowej 
grupy , co prawda tylko o 29 punktów (0,4% 
wartości punktowej aktualnej taryfy),ale 
patrząc na liczebność hospitalizowanych 
pacjentów , będzie to miało największy udział w 
rocznej wartości sprawozdawanych świadczeń 
do NFZ. 

strona 57- 
tabela 27 'koszt 
osobodnia w 
poszczególnych 
oddziałach" 
strona 67 - 
tabela 40 - 
"projekty taryf" 

Analizując koszty osobodnia podane w tabeli nr 
27 niesposób się zgodzić z tak niskim 
wyszacowaniem kosztów osobodnia , tym 
bardziej ,że jak AOTMiT podaje były one 
obliczone na bazie danych 2015-2017, 
zwiększone według przyjętej metodologii o 
mnożnik - a jednak bardzo odbiegają od 
rzeczywistych kosztów Szpitala. Aktualne koszty 
osobodnia w GCZD oddziału chirurgii i urologii 
obliczone na bazie lat 2018 , 2019 oraz I 
kwartału 2020 r. ( przed epidemią COVID-19, 
która w drastyczny , wręcz skokowy sposób 
zwiększyła koszty materiałów i usług; przy czym 
w krótkim okresie czasu o prawie 80-100% 
'podskoczyły' ceny materiałów aptecznych , nie 
tylko maseczek, środków ochrony osobistej czy 
środków do dezynfekcji , ale i ceny pozostałych 
artykułów medycznych , w tym leki ,ale także 
usługi żywienia pacjentów, usługi transportowe 
itp.). Średnioroczne koszty osobodnia w 2018 
roku w oddziale chirurugii i urologii to 750,14zł, 
za rok 2019- to kwota już 999,20 zł , natomiast 
na bazie I półrocza 2020 r to koszty 1189,39 zł. 
Oznacza to ,że podane w tabeli nr 27 koszty 
osobodnia oddziału chirurgii i urologii , 
wyliczone przez AOTMiT są de facto niższe o 
26% w roku 2018 , o 44,5% w roku 2019, 
natomiast ponad połowę w I półroczu 2020 r. 
(dokładnie niższe od kosztów osobodnia w 
GCZD o 53,4%, obliczonych na bazie 3 



pierwszych miesięcy 2020 roku); a jak już 
wspominaliśmy są to wszystko dane sprzed 
pandemii wirusa SARS-CoV-2, która 
diametralnie zwiększyła koszty funkcjonowania 
szpitala. Należy zauważyć, iż projektowane 
taryfy powinny ulec zwiększeniu w stosunku do 
proponowanych przez AOTMiT o średnio co 
najmniej 40%, nie ma więc tutaj mowy ,aby 
jeszcze obniżać jakiekolwiek taryfy jak ma to 
miejsce w przypadku PZN03, nawet o 29 
punktów, czyli o 0,4%. Jeszcze bardziej 
nieadekwatne są wyliczenia kosztu osobodnia 
oddziału neurochirurgii podane w tabeli 27 w 
wysokości 736,87 zł, gdzie jak już opisywalismy 
są to unikalne świadczenia , realizowane tylko 
w części południowej kraju w 2 miejscach - w 
naszym szpitalu i w Krakowie, co przekłada się 
na małą dostępność do specjalistów lekarzy 
neurochirurgów dziecięcych , przy czym 
wymagania co do funkcjonowania oddziałów 
neurochirurgii są wysokie. To powoduje bardzo 
znaczny wzrost kosztów osobodnia, przy czym 
różnica w kosztach osobodnia wyliczona przez 
AOTMiT w tabeli nr 27 pomiędzy oddziałem 
chirurgii - na poziomie 554,37 zł, a kosztem 
osobodnia oddz. neurochirurgii w wysokości 
736,87 zł jest zbyt mała , czyli na jednym 
osobodniu jest to tylko kwota różnicy w 
wysokości182,5 zł ( gdzie jak już podaliśmy - za 
danymi z AOTMiT - liczba oddziałów chirurgii to 
59, a neurochirurgii dziecięcej to 9 - tabela nr 9 
raportu). Koszt osobodnia w GCZD oddziału 
neurochirurgii dziecięcej , obliczony na bazie 
roku 2018 to - 1329,46zł , natomiast na bazie 
2019 roku to -1611,50zł , a na bazie I kwartału 
2020 r. - to 1671,61zł, czyli według kosztu 
osobodnia wyliczonego przez Agencję w 
porównaniu do rzeczywistych kosztów 
osobodnia neurochirurgii - to koszt osobodnia 
neurochirurgii w GCZD jest o 180% wyższy ( wg 
danych za 2018 r.), o 218,7% wyższy (wg 
danych za rok 2019) i aż o 226,85% wyższy za I 
kwartał 2020 roku w stosunku do kosztu 
osobodnia neurochirurgii wyliczonego przez 
AOTMiT- patrz tabela 40. Reasumując, projekty 
taryf PZN01-PZN04 powinny ulec podwyższeniu 
średnio o 40% , co oznacza, że wycena taryf - 
czyli projekty PZN02 i PZN04 , gdzie 
proponowane taryfy są zwiększone 
odpowiednio o 42% (dotyczy PZN02) i 50% 
(dotyczy PZN04) - są do przyjęcia przez szpitale 
realizujące tego typu świadczenia dla 
noworodków i niemowląt , natomiast projekty 
taryf takie jak: PZN01, gdzie proponuje się 
wzrost tylko o 28% w stosunku do obecnej 
taryfy, a tym bardziej obniżka wyceny grupy 
PZN03 o 0,4% - jest nie do zaakceptowania dla 



wysokospecjalistycznych świadczeniodawców 
(a są to najczęściej jak wynika z analiz AOTMiT- 
świadczeniodawcy typu: szpitale kliniczne , 
duże wieloprofilowe szpitale wojewódzkie). 

2. Krystyna
Piskorz-
Ogórek

zał nr 1 brakuje procedur związanych z chirurgią 
szczękowo-twarzową dla dzieci 

zał nr 2 brak profilu oddziału chirurgii szczękowo-
twarzowej dla dzieci i opisu warunków realizacji 
świadczeń w tym oddziale 

zał nr 3 w charakterystyce grup brak procedur ICD9 
dotyczacych zabiegów operacyjnych z zakresu 
chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci: C21 F 
(PZC05) 76.66 Całkowita osteoplastyka szczęki 
76.691 Osteoplastyka dwuszczękowa 76.692 
Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej 
76.693 Osteoplastyka wielu kości czaszki 
twarzowej oraz pokrywy czaszki C22 (PZC06) 
16.94 Osteoplastyka oczodołu 76.091 Ponowne 
otwarcie osteotomii kości twarzy 76.43 
Rekonstrukcja żuchwy - inna 76.459 Całkowite 
wycięcie innej kości twarzy 76.46 Rekonstrukcja 
kości twarzy - inna 76.62 Otwarta plastyka 
gałęzi żuchwy 76.63 Plastyka trzonu żuchwy 
76.99 Operacje kości twarzy/ stawów - inne 
76.699 Plastyka kości twarzy - inna 

3. Magdalena
Wysocka

Podsumowanie 
str. 50 

...Doświadczenia w finansowaniu świadczeń z 
chirurgii noworodka w innych krajach wskazują 
na potrzebę zbadania zróżnicowania w polskim 
systemie płatności w zależności od 
urodzeniowej masy ciała noworodka. 
Należałoby zróżnicować płatność w zależności 
od masy ciała dziecka w dniu zabiegu, dziecko 
może być operowane w okresie późniejszym niż 
noworodkowy, możliwość rozliczenia grup 
PZN01-PZN04 jest do 18 miesiąca życia dziecka 

3.4. Projekt 
taryfy str. 67 

....rozpoczęcie sprawozdawania do NFZ danych 
dotyczących masy urodzeniowej oraz wieku 
skorygowanego dziecka, które w przyszłości 
dadzą możliwość innej konstrukcji produktów 
rozliczeniowych, funkcjonujących w 
zagranicznych systemach DRG. Należałoby 
sprawozdawać także lub masę ciała dziecka w 
dniu zabiegu ponieważ grupy PZN01-PZN04 
można sprawozdawać do 18 miesiąca życia 
dziecka 

4. Ewa Kalinka 67/79 Likwidacja stosowania współczynnika 1,2 dla 
świadczeniodawców udzielających świadczeń 
na rzecz dzieci w wieku odpowiednio do 
ukończenia 3 r.ż. rozliczanych grupami PZN01-
PZN04, spowoduje że wzrost wyceny świadczeń 
nie będzie wynosił : 28%. 42 % i 50% tylko 
odpowiednio mniej uwzględniając likwidację 
wskaźnika. Ponadto zmniejszenie o 0,4 % 
wyceny JGP PZN 03 będzie zmniejszeniem o 1,6 
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w stosunku do aktualnie obowiązującej wyceny 
ze wskaźnikiem. Biorąc pod uwagę koszty 
rzeczywiste jakie szpitale ponoszą w związku z 
realizacja świadczeń na rzecz noworodków i 
niemowląt, wzrost wyceny o propozycje AOTM 
nie spowoduje poprawy sytuacji oddziałów 
chirurgii dziecięcej. Realizowany przez Instytuty 
w 2019 r. projekt „Ustalenie kosztów 
rzeczywistych i nowy model taryfikacji”, 
wskazywał znacznie zaniżona wycenę procedur 
przez NFZ w stosunku do ponoszonych 
kosztów. Propozycja zwiększenia wyceny przy 
jednoczesnej likwidacji współczynnika 1,2 nie 
pokryje ponoszonych strat. 




