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W odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2017 r., znak: ZSS.422.53.2017.KS, w sprawie 

zasad finansowanffi.  krótkich ',Iipsi3italizacji w zakresfe pediatrii, uprzejmie proszę  o przyjęcie 

poniższych-informacji. 

Do końca września br. hospitalizacje zachowawcze, podczas których nie były 

przeprowadzane zabiegi, krótsze niż  dwa dni wyceniane były na poziomie 30% wartości 

hospitalizacji dłuższych. Różnica w wycenie wynikała ze zwiększonych kosztów ponoszonych 

przez świadczeniodawców, związanych z długimi pobtami pacjentów. 

W wyniku przeprowadzonej analizy długości hospitalizacji, Prezes Narodowego 

Funduszu Zdrowia zarządzeniem nr 73/2017/DSOZ z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniającym 

zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie 

szpitalne, zmodyfikował  dotychczasowe zasady finansowania krótkich hospitalizacji. 

Począwszy od 1 października br. hospitalizacje o charakterze zachowawczym, o długości 

poniżej trzech dni, zostały wycenione na poziomie 50% wartości dłuższych hospitalizacji. 

Dodatkowo, zgodnie z zarządzeniem nr 119/2017/DSOZ z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, 

hospitalizacje zachowawcze związane z chorobami dzieci, trwające poniżej 3 dni, od 1 stycznia 

2018 r. wycenione będą  na poziomie 65% wartości hospitalizacji dłuższych. 
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Powyższe zmiany mają  na celu urealnienie i dostosowanie finansowania hospitalizacji 

w zależności od długości pobytu pacjentów w szpitalu, jak również  premiowanie szybkiej 

i kompleksowej diagnostyki. 

Narodowy Fundusz Zdrowia monitoruje skutki wprowadzenia powyższych rozwiązań, 

analizując długości hospitalizacji sprawozdawanych przez świadczeniodawców. 

Przeprowadzone analizy nie wskazują  na nadmierny wzrost liczby hospitalizacji trzydniowych. 

W okresie październik-listopad 2016 r. trzydniowe hospitalizacje stanowiły 18% wszystkich 

hospitalizacji rozliczonych w zakresie Pediatria — hospitalizacja. W analogicznym okresie 

bieżącego roku udział  tych hospitalizacji nieznacznie wzrósł  do poziomu 24%. Nie potwierdza 

to obaw o nadmierne przedłużanie pobytów pacjentów przez świadczeniodawców, w celu 

zwiększenia wartości hospitalizacji. 

Mając na uwadze fakt, że opisane zmiany funkcjonują  dopiero trzeci miesiąc, NFZ 

na bieżąco będzie analizował  zmiany w omawianym zakresie. 
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