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Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

Ł—, 

W odpowiedzi na pisnlij dnia 19 lipca 2018 r., znak: 

możliwego przedłużania przez świadczeniodawców czasu 

proszę  o przyjęcie poniższej informacji. 

'-c- 

ZSS.422.53.2017.KS, w sprawie 

hospitalizacji dzieci, uprzejmie 

W celu oceny wpływu zmiany finansowania hospitalizacji krótszych od 3 dni, 

wprowadzonej od 1 stycznia 2018 r., w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 

przeprowadzono analizę  długości pobytów szpitalnych pacjentów, którym udzielono świadczeń  

w zakresie Pediatria - hospitalizacja w okresie IV kwartałów w latach 2016 i 2017 oraz 

od stycznia do końca maja 2018 r. Została ona przeprowadzona analogicznie do analizy 

dokonanej na potrzeby pisma znak: DSOZ.401.2101.2017 z 6 kwietnia br. W poniższej tabeli 

zestawiono udział  procentowy długości hospitalizacji w poszczególnych okresach. 

Długość  hospitalizacji w dniach 

rok realizacji O - 1 2 3 Powyżej 3 dni 

IV kwartał  2016 10% 31% 17% 41% 

IV kwartał  2017 12% 15% 25% 48% 

sty-maj 2018 13% 11% 26% 50% 
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Powyższe wyniki nie wskazują  na istotne zwiększenie udziału hospitalizacji 

trzydniowych, co mogłoby świadczyć  o przedłużaniu przez świadczeniodawców pobytu 

pacjentów na oddziałach w celu uzyskania korzystniejszego finansowania świadczeń. 

Dodatkowo przeprowadzono obliczenia długości hospitalizacji rozliczonych tylko 

jednorodnymi grupami pacjentów z sekcji „P" (Choroby dzieci) katalogu JGP. Wyniki 

zestawiono w poniższej tabeli. 

Długość  hospitalizacji w dniach 

rok realizacji O 1 2 3 Powyżej 
3 dni 

IV kwartał  2016 7% 6% 33% 17% 37% 

IV kwartał  2017 9% 7% 15% 26% 42% 

sty-maj 2018 11% 9% 14% 25% 42% 

Analiza powyższych danych pokazuje wzrost udziału procentowego hospitalizacji 

najkrótszych zarówno w czwartym kwartale 2017 r. jak i zwłaszcza w pierwszych miesiącach 

roku 2018, gdy finansowanie hospitalizacji krótszych niż  3 dni zostało zwiększone do 65% 

hospitalizacji długich. 

Jednocześnie pragnę  poinformować, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ 

nr 66/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 

leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne — świadczenia wysoko specjalistyczne z dnia 

29 czerwca 2018 r., od 1 lipca br. w przypadku wszystkich jednorodnych grup pacjentów 

z sekcji „P", odstąpiono od redukcji wartości hospitalizacji krótszych od trzech dni. W związku 

z tym, finansowanie hospitalizacji dzieci nie jest obecnie zróżnicowane w zależności 

od długości pobytu w szpitalu. 

dr n.ined. Dariusz Tereszkowski-Kamiński 
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