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1. WPROWADZENIE
Celem opracowania Raportu było przedstawienie stanu
i kierunków rozwoju reumatologii w Polsce, uwzględniając
zarówno perspektywę pacjentów, lekarzy oraz kreatorów
polityki zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej.
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój reumatologii, który przejawia się między innymi wprowadzeniem
i stosowaniem zaawansowanych technologicznie leków biologicznych, wykorzystywaniem nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, a także znaczącym wzrostem liczby
prowadzonych badań klinicznych, co plasuje reumatologię na
3 miejscu w rankingu najszybciej rozwijających się dziedzin
medycyny w Polsce, zaraz po onkologii i kardiologii.
Równocześnie wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia
mechanizmów rynkowych, powoduje zmniejszenie odpowiedzialności władzy publicznej za centralne zarządzanie
tym obszarem. W efekcie zbyt małą wagę przywiązuje się
do zbilansowanego rachunku kosztów społecznych i ekonomicznych, wynikających z określonej alokacji ograniczonych
zasobów finansowych.
W przypadku chorób reumatycznych, występuje zjawisko generowania ogromnych kosztów pośrednich w postaci zwiększonej absencji chorobowej pracowników, większej liczby
osób niezdolnych do wykonywania pracy i pełnienia ról społecznych. Ponadto ze środków publicznych finansuje się
świadczenia rentowe, zasiłki, pielęgnację i opiekę nad przewlekle chorymi, pobyty w sanatoriach i inne. W dobie kryzysu finansów publicznych nakłady ponoszone na reumatologię
powinny być więc postrzegane i analizowane także, a może
przede wszystkim, w tym właśnie szerokim kontekście.

W dokumencie dostrzeżono i zwerbalizowano potrzebę opracowania krajowych i wspólnotowych strategii w celu poprawy diagnostyki, dostępności i jakości leczenia oraz informacji o chorobach reumatycznych. Zważywszy na fakt, że dolegliwości
układu mięśniowo – szkieletowego dotykają ponad 1/3 populacji Europejczyków, powyższe działania uznano za priorytetowe.
Leczenie chorób reumatologicznych uznano za jeden z priorytetów zdrowotnych także w Polsce. Wśród sześciu celów
strategicznych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007
– 2015 znalazło się m.in. usprawnienie diagnostyki i opieki nad
pacjentami reumatologicznymi. W dokumencie tym, przyjętym w formie uchwały przez Radę Ministrów, przywołanych
zostało kilka wielkości statystycznych, istotnych dla niniejszego opracowania. Według wskazanych szacunków, liczba
osób w Polsce dotkniętych dolegliwościami reumatycznymi,
które stale przyjmują leki przeciwbólowe sięga 5 milionów.
Około 75 tysięcy osób uzyskuje z powodu schorzeń reumatycznych powtórne lub pierwszorazowe orzeczenia uprawniające do świadczeń rentowych. Blisko 18% wszystkich hospitalizacji w Polsce związanych jest z problemami reumatologicznymi. Jak pokazują dane epidemiologiczne, w ciągu ostatnich
5 lat liczba tych hospitalizacji wzrosła o jedną trzecią.
Globalne koszty chorób reumatologicznych generują w przybliżeniu wydatki na poziomie 1,5% Produktu Krajowego Brutto.

Racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczanymi na leczenie i zabezpieczenie społeczne pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi, powinno
opierać się zarówno na uzyskaniu maksymalnego efektu terapeutycznego i przynosić wymierne oszczędności dla całego sektora finansów publicznych.
W systemie opieki reumatologicznej istotne znaczenie odgrywa odpowiednio dostosowana i przygotowana infrastruktura lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej i uzdrowisk. Optymalne wykorzystanie tej
infrastruktury uwarunkowane jest właściwym funkcjonowaniem kilku elementów: praktyk lekarzy rodzinnych, poradni
reumatologicznych, oddziałów reumatologicznych, oddziałów klinicznych, a także jednostek badawczo-rozwojowych.
Problem opieki reumatologicznej jest zagadnieniem istotnym we wszystkich krajach Europy, w szczególności tych
należących do Unii Europejskiej. Potwierdził to Parlament
Europejski uchwalając 26 listopada 2009 roku stosowne
oświadczenie (2009/C 285/E11).
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2. ZAGADNIENIA FORMALNE
2.1. ADRESACI RAPORTU
Pracę nad Projektem rozpoczęto od zdefiniowania kręgu interesariuszy – instytucji i osób, do których Raport
końcowy będzie adresowany. Nie budziło najmniejszej
wątpliwości, że głównym odbiorcą Raportu powinny być
władze publiczne. W pierwszej kolejności dotyczy to Ministra Zdrowia, odpowiedzialnego za politykę zdrowotną
w państwie, organizatora opieki zdrowotnej i kreatora
fundamentalnych reguł systemowych. W drugim rzędzie
założono, że Raport będzie użyteczny dla dysponentów
środków publicznych, a więc nie tylko Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a jego wykorzystanie może zwiększyć efektywność i racjonalność ponoszonych wydatków. Raport kierowany jest
również do Głównego Inspektora Sanitarnego, którego
zakres działalności obejmuje w coraz większym stopniu
wszelkie zagadnienia zdrowia publicznego w Polsce. Ważnymi adresatami są także instytuty naukowe nadzorowane przez Ministra Zdrowia, a zatem w pierwszym rzędzie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH oraz
Instytut Reumatologii w Warszawie. Instytucje naukowe,
badawcze i kliniczne, towarzystwa naukowe, samorząd
lekarski, uczelnie medyczne, administracja samorządu
terytorialnego, a nawet poszczególne szpitale, placówki
lecznictwa ambulatoryjnego, uzdrowiskowego, praktyki
lekarzy reumatologów i lekarzy rodzinnych mogą również być zainteresowane problematyką ujętą w Raporcie.
Najważniejszymi interesariuszami Projektu są pacjenci ze
schorzeniami reumatologicznymi reprezentowani przez
bardzo liczne i prężnie działające ich stowarzyszenia.
2.2. CELE I METODY
Jak większość projektów badawczych, także Projekt „Stan
opieki reumatologicznej w Polsce” przewidywał klasyczne
podejście organizatorskie do zmian, polegające na przedstawieniu stanu istniejącego, jego uwarunkowań, rozumianego formalnie otoczenia problemu, analizy związków przyczynowo – skutkowych, a finalnie sformułowania zaleceń
(nazwanych w Raporcie „rekomendacjami”) ze wskazaniem
podmiotów, którym przypisać można poszczególne zalecenia i dokonać wstępnej analizy wykonalności zmian. Takie
podejście do zmiany organizacyjnej wzmocniono dodatkowo
troską o komplementarność proponowanych przekształceń
systemowych. Starano się aby zaproponowany pakiet zmian
był kompleksowy, kompletny, a zbiór rekomendacji pozbawiony wewnętrznych sprzeczności.
Raport zawiera 69 szczegółowych rekomendacji, przyporządkowanych do poszczególnych obszarów badawczych. W dokumencie końcowym, zatwierdzonym przez Radę Naukową
Projektu, udało się na podstawie rekomendacji szczegółowych opracować pakiet zagregowanych zaleceń (dołączone
do niniejszego dokumentu).

Troską autorów projektu było ponadto podporządkowanie pracy badawczej i analitycznej nadrzędnemu celowi merytorycznemu, jakim jest zaprojektowanie takich zmian systemowych,
które umożliwią w perspektywie 10 lat zwiększenie dostępu
dla polskich pacjentów do efektywnych i nowoczesnych świadczeń z zakresu reumatologii, przy jednoczesnym efektywnym
wykorzystaniu środków publicznych przeznaczonych na ten cel.
Przyjęcie pakietu wypracowanych przez Zespół Badawczy
rekomendacji pozwoli na osiągniecie następujących efektów:
• uzyskanie narzędzi do prowadzenia rzetelnej oceny
epidemiologicznej w dziedzinie reumatologii
i wszechstronnej, wieloprzekrojowej
analizy kosztów systemowych,
• ujednolicenie terminologii i słowników bazowych,
umożliwiających efektywną komunikację,
• monitorowanie diagnostyki procesu chorobowego,
udzielonych świadczeń oraz ich efektu
zdrowotnego, zarówno u poszczególnych
pacjentów jak i określonych populacji,
• zebranie pełnej i aktualnej informacji na temat
placówek opieki zdrowotnej funkcjonujących
w obszarze reumatologii umożliwiające
zobiektywizowaną ocenę ich potencjału,
• promowanie jakości udzielanych świadczeń,
zapewnienie równego i odpowiedniego dostępu do nich
pacjentów wymagających opieki reumatologicznej, przy
racjonalizacji wydatków publicznych i możliwości
właściwego oszacowania ich znaczenia
w kontekście kosztów ogólnospołecznych.
Podstawowym rozstrzygnięciem metodologicznym było wydzielenie z projektu badawczego czterech autonomicznych
obszarów, które stały się głównymi wyznacznikami struktury Raportu. Za punkt wyjścia do diagnozy sytuacji w opiece
reumatologicznej przyjęto spojrzenie epidemiologiczne na tę
dziedzinę medycyny. Dokonano analizy zasobów tworzących
infrastrukturę lecznictwa ambulatoryjnego i szpitalnego, ze
szczegółowym podziałem na poszczególne województwa.
Poruszono również zagadnienie zadań i roli w systemie opieki nad pacjentami reumatologicznymi Instytutu Reumatologii w Warszawie. Najwięcej miejsca poświęcono w raporcie
finansowaniu świadczeń. Omówiono realizację świadczeń
ambulatoryjnych, oraz tych udzielanych w lecznictwie szpitalnym (w tym programy terapeutyczne) i uzdrowiskowym.
Dokonano analizy finansowania leczenia pacjentów w ramach programów terapeutycznych, rehabilitacji leczniczej
oraz zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Każdy z rodzajów świadczeń rozpisany został na
świadczeniodawców pogrupowanych zgodnie z terenową
właściwością poszczególnych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Ostatnim elementem Raportu
była ocena stanu kształcenia studentów medycyny, lekarzy
rodzinnych i lekarzy reumatologów w kontekście realizacji
świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii, opartego
na aktualnie obowiązujących standardach kształcenia ze
szczególnym uwzględnieniem zaleceń Komitetu ds. Edukacji
EULAR (Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem - stowarzyszenia zrzeszającego reumatologów).
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2.3. REALIZATORZY PROJEKTU
W projekcie uczestniczyło wielu analityków i ekspertów
z różnych dziedzin, specjalizujących się w zakresie organizacji i zarządzania, systemu ochrony zdrowia, administracji,
finansów, w tym finansów publicznych, statystyki, zdrowia
publicznego, kształcenia lekarzy i uwarunkowań prawno –
instytucjonalnych wykonywania przez nich zawodu.
Decyzją władz Uczelni powołana została Rada Naukowa
Projektu, do której zaproszenie przyjęli:
• prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz,
Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii
• prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki,
Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
Konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
• prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński,
Zastępca Dyrektora ds. naukowych
Instytutu Reumatologii
• prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz,
Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Ministerstwa Zdrowia
• prof. dr hab. Ewelina Nojszewska,
Szkoła Główna Handlowa, członek Rady NFZ
• dr n. med. Jacek Grabowski,
Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• dr Filip Raciborski, Kierownik Zakładu
Epidemiologii Instytutu Reumatologii
• dr n. med. Krzysztof Kuszewski,
Kierownik Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony
Zdrowia oraz Szpitalnictwa, Narodowy Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
• dr n. med. Andrzej Lach,
Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno
– finansowych Instytutu Reumatologii
• dr Małgorzata Gałązka-Sobotka,
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelni Łazarskiego, członek Rady NFZ

3. EPIDEMIOLOGIA
Problematyka chorób reumatycznych pojawiła się na forum
Parlamentu Europejskiego. Potwierdza to tezę, że choroby
reumatyczne stanowią istotny problem zdrowotny w Unii
Europejskiej, między innymi dlatego, iż generują wysokie
koszty ekonomiczne i społeczne dla państw członkowskich.
Opierając się na danych pozyskanych głównie z zasobów
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, określono znaczenie chorób reumatologicznych dla populacji polskich pacjentów.

Oświadczenie Parlamentu
Europejskiego w sprawie chorób
reumatycznych (2009/C 285 E/11)
Parlament Europejski,
• uwzględniając art. 116 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że choroby reumatyczne to dolegliwości
chroniczne, powodujące ból, cierpienie i niepełnosprawność,
B. mając na uwadze, że 30 do 40 % populacji wykazuje
symptomy związane z dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego oraz mając na uwadze, że symptomy te
dotykają ponad 100 milionów osób w Europie,
C. mając na uwadze, że choroby reumatyczne stanowią
główną przyczynę niepełnosprawności i przedwczesnego
odchodzenia na emeryturę wśród pracowników,
D. mając na uwadze, że szacuje się iż osoby powyżej 65.
roku życia będą stanowiły jedną czwartą populacji europejskiej do 2030 r. oraz mając na uwadze, że większość
osób powyżej 70. roku życia wykazuje chroniczne lub powracające symptomy reumatyczne,
E. mając na uwadze, że przyjęcie polityki socjalnej i zdrowotnej opartej na analizie potrzeb osób cierpiących na
choroby reumatyczne zmniejszyłoby ekonomiczne i społeczne koszty związane z tymi chorobami (1 do 1,5 % Dochodu Narodowego Brutto krajów rozwiniętych),
wzywa Komisję i Radę do:
przywiązania, z uwagi na ich wysoki koszt społeczny i ekonomiczny, większego znaczenia do chorób reumatycznych
w nowej strategii wspólnotowej w zakresie zdrowia;
• zachęcania państw członkowskich do opracowywania
i promowania wdrażania krajowych planów zwalczania
chorób reumatycznych;
• opracowania wspólnotowej strategii w zakresie chorób
reumatycznych i sporządzenia zalecenia Rady
w sprawie wczesnego diagnozowania i leczenia
chorób reumatycznych;
• opracowania strategii mającej na celu poprawę
dostępu do informacji i leczenia;
2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania
niniejszej deklaracji – wraz z nazwiskami sygnatariuszy –
Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.
Parlament UE w swojej rezolucji wskazuje na kilka najistotniejszych przesłanek powodujących konieczność zajęcia się
problemem chorób reumatycznych na skalę europejską.
Przesłanki te dotyczą w pierwszym rzędzie zdrowotności
populacji Europejczyków, z których około 30 – 40 % cierpi na
dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, co już dziś
stanowi około 100 mln osób.
Drugi aspekt dotyczy kwestii ekonomicznych i budżetowych ponieważ związany jest ściśle z niepełnosprawnością i przedwczesnym
kończeniem aktywności zawodowej, co wpływa na dodatkowe obciążenia finansowe państw członkowskich na poziomie 1-1,5 % PKB.
Parlamentarzyści postulują opracowanie europejskiej strategii w zakresie przeciwdziałania chorobom reumatycznym,
a także zachęcają poszczególne kraje do podejmowania podobnych inicjatyw we własnym zakresie.
5
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Jako priorytet wskazano potrzebę wczesnego diagnozowania, leczenia i poprawę dostępności do świadczeń z obszaru
reumatologii.

innych niż epidemiologia obszarów, jak np. finansowanie czy
kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, uniemożliwia uzyskanie rzetelnego obrazu reumatologii już na etapie wprowadzania pierwotnych danych. Zaobserwowano, że mimo
wielu obszernych zasobów informacji źródłowych nie istnieje w systemie podmiot, który potrafiłby choć w przybliżeniu
określić, ilu jest w Polsce pacjentów cierpiących na choroby
reumatologiczne. Brak jest wiarygodnych danych dotyczących pacjentów reumatologicznych leczonych w systemie
otwartym, sprawozdawczość poradni specjalistycznych jest
niepełna, dane płatnika (NFZ) nie uwzględniają świadczeniodawców nie zawierających umów, a podmioty kontraktujące
świadczenia poradni reumatologicznej prowadzą rozliczenia
według specjalnego wykazu sporządzonego przez płatnika,
opartego na ICD-10. Można się zatem spodziewać, że rozpoznania ujęte w katalogu są przeszacowane w stosunku do
jednostek chorobowych nieujętych w katalogu.

3.1. WZROST ZNACZENIA CHORÓB
REUMATYCZNYCH W ZAKRESIE
ZDROWIA PUBLICZNEGO
Podstawowe wnioski, jakie nasunęły się podczas badań dotyczą kwestii, jaką rolę odgrywa reumatologia obecnie i jakie znaczenie dla polskiego lecznictwa będzie miała w przyszłości. Wnioski przedstawiono poniżej, podając przy tym
kluczowe dla danego obszaru fakty i zestawienia.
Postęp cywilizacyjny, zmiana nawyków żywieniowych i wzrost
świadomości pacjentów w zakresie czynników ryzyka, a także
postęp w innych dziedzinach medycyny naprawczej, powodować będzie stale utrzymujący się trend starzenia społeczeństwa, widoczny już dziś w krajach o wyższym stopniu rozwoju. Obecnie funkcjonujący system opieki reumatologicznej nie
jest do tego przygotowany pod względem organizacyjnym.
Tezę tę uzasadniają dane przedstawione w module opisującym zasoby kadrowe polskiej reumatologii, w którym zidentyfikowano kluczowe kwestie związane z kształceniem lekarzy
reumatologów.

Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 możliwych do rozliczenia leczenia w poradni reumatologicznej wg NFZ w 2009 roku
D69
plamica i inne skazy krwotoczne,
E85
amyloidoza,
I00-I02
ostra choroba reumatyczna,
I05-I09
przewlekła choroba reumatyczna
(w zakresie działania poradni),
L93
liszaj rumieniowaty,
L94
inne ograniczone choroby tkanki łącznej,
L99
inne schorzenia skóry i tkanki
podskórnej w przebiegu chorób
sklasyfikowanych gdzie indziej,
M05-M14 zapalne artropatie wielostawowe,
M15-M19 choroby zwyrodnieniowe stawów,
M20-M25 inne choroby stawów
M30-M36 układowe choroby tkanki łącznej
M45-M49 choroby kręgosłupa,

3.2. STATYSTYKA MEDYCZNA
CHORÓB REUMATYCZNYCH
Stosowana powszechnie w statystyce medycznej i epidemiologii klasyfikacja ICD-10 okazuje się być narzędziem nieprecyzyjnym i stosunkowo mało przydatnym. Zawężenie
często skomplikowanej sytuacji zdrowotnej pacjenta do samego rozpoznania, które odgrywa rolę także w kontekście
Tabela 1. Liczba hospitalizacji wg grup wiekowych w 2008 r.
Ogółem

Poniżej
roku

1-4

5-14

15-19

20-34

35-44

45-54

55-64

65 +

choroby układu
kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
choroba zwyrodnieniowa
stawów biodrowych
choroba zwyrodnieniowa
stawów kolanowych
wewnętrzne uszkodzenie stawu
kolanowego
artropatie pochodzenia zakaźnego,
artropatie wielostawowe
pochodzenia zapalnego, choroby
zwyrodnieniowe stawów
uogólnione choroby tkanki łącznej
zniekształcające choroby grzbietu,
choroby kręgosłupa
choroby kręgów szyjnych, choroby
krążka międzykręgowego

357574

347

2406

21530

18385

36620

35604

73207

75398

94077

30757

0

0

13

35

553

1065

3754

7952

17385

23588

2

0

3

32

259

683

3595

6817

12197

24984

1

7

315

3045

9008

4584

4476

2516

1032

95381

101

1357

8501

6768

8064

7622

17832

21066

24070

13635

53

122

737

886

2384

1922

3002

2492

2037

48739

9

138

6603

3136

2547

3224

9094

10190

13798

51153

0

2

73

365

5326

9138

17167

10912

8170

M54

bóle grzbietu

17866

4

12

313

628

1701

2177

4469

3952

4610

M60-M79

choroby tkanek miękkich
inne choroby grzbietu, inne choroby
tkanki kostnej i chrzęstnej, inne
choroby układu kostno-mięśniowego
i tkanki łącznej

30541

77

445

1788

1859

4626

3618

7002

6259

4867

20930

100

323

3184

1631

2152

1571

2816

3242

5911

Główna przyczyna hospitalizacji
M00-M99
M16
M17
M23
M00-M15,
M18-M22,
M24-M25
M30-M36
M40-M49
M50,M51

M53,
M80-M99

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZH
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M60-M61
M65-M68
M70-M79
M80-M85
M86-M90
M91-M94

choroby mięśni,
zapalenie błony maziowej i ścięgien,
inne choroby tkanek miękkich,
zaburzenia mineralizacji struktury kostnej,
inne choroby kości,
choroby chrząstki.

Tabela 2. Liczba hospitalizacji w 2009 r.
bez względu na typ oddziału szpitalnego
Rozpoznanie wg ICD 10

Udział procentowy
Liczba
w wszystkich
hospitalizacji hospitalizacjach
grupy M00-M99

M06

sero-dodatnie reumatoidalne
zapalenie stawów
inne reumatoidalne
zapalenia stawów

Analizując trendy i wielkości epidemiologiczne w reumatologii dostrzeżono zjawisko powiązane z omówionymi wyżej
problemem. Pojawiające się wraz z wiekiem choroby zwyrodnieniowe, przede wszystkim w obszarze stawów biodrowych
i kolanowych, traktowane są na równi z chorobami o charakterze zapalnym i klasyfikowane w tym samym obszarze
statystycznym. Schorzenia te generują około 15 – 17 % ogółu
hospitalizacji o najdłuższym przebiegu spośród wszystkich
chorób reumatologicznych. Zaburza to rzeczywisty obraz zjawiska i może powodować mylne przekonanie co do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych pacjentów i kosztów ponoszonych
przez płatnika w celu zapewnienia im skutecznej terapii.

M07

artropatie towarzyszące
łuszczycy i chorobom jelit

485

0,14

M08

Młodzieńcze
zapalenie stawów
młodzieńcze zapalenie
stawów w chorobach
sklasyfikowanych gdzie indziej

8936

2,6

13

0

M10

dna moczanowa

1435

0,42

M11

inne artropatie spowodowane
odkładaniem kryształów

96

0,03

M12

inne określone artropatie

965

0,28

M13

inne zapalenia stawów

4180

1,22

M14

artropatie w innych
chorobach sklasyfikowanych
gdzie indziej

381

0,11

3.4. WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE I EUROPIE

M15

zwyrodnienia wielostawowe

12636

3,68

M16

choroba zwyrodnieniowa
stawów biodrowych
[Koksartroza]

31922

9,29

23427

6,82

99

0,03

M05

3.3. REUMATYCZNE CHOROBY
ZAPALNE I CHOROBY ZWYRODNIENIOWE

Analiza wskaźników epidemiologicznych dla chorób reumatycznych w Polsce jest bardzo utrudniona. W raporcie, z uwagi na dostępność szczegółowych wyliczeń, przedstawiono
sytuację chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
z uwzględnieniem aspektu kosztowego. Dokonano również
porównania z innymi krajami europejskimi, gdzie populację
chorych szacuje się na około 2 miliony. Wprawdzie dla Polski, na podstawie międzynarodowych danych, oszacowano
współczynnik chorobowości dla RZS 0,45% populacji i jest on
zbliżony do współczynnika dla Europy (0,49%), tym niemniej
nakłady na leczenie rażąco odbiegają od średniej obliczonej
dla całego kontynentu. Dla przykładu, na terapię biologiczną
w RZS wydaje się w naszym kraju w przeliczeniu na jednego
pacjenta 88 euro, podczas gdy średnio w Europie jest to suma
1.028 euro, a w krajach rozwiniętych poziom wydatków przekracza 2.000 euro (Norwegia 2.780 euro). Podobnie kształtują
się porównania wydatków ogółem na pacjenta z RZS. Polska wydaje na ten cel około 3.720 euro, podczas gdy w wielu krajach europejskich poziom ten przekracza 10.000 euro,
a w dość licznej grupie państw jest to nawet więcej niż 20.000
euro. Najważniejszy wniosek, jaki wynika z szacunku kosztów
leczenia RZS jest jednak głębszy. Kraje Europy wydają średnio 4.300 euro na koszty pośrednie i dodatkowo 2.000 euro na
opiekę pozamedyczną na każdego pacjenta. Wielkości te ukazują, że nakłady na skuteczne i efektywne leczenie schorzeń
reumatycznych po wielokroć zwracają się w postaci oszczędności dla innych sektorów finansów publicznych i domowych
budżetów obywateli.

M09

M17
M18

choroba zwyrodnieniowa
stawów kolanowych
[Gonartroza]
choroby zwyrodnieniowe
pierwszego stawu
nadgarstkowo-śródręcznego

28781

8,37

5895

1,71

M19

inne choroby zwyrodnieniowe

1558

0,45

M30

502

0,15

1741

0,51

4060

1,18

M33

guzkowe zapalenie tętnic
i choroby pokrewne
inne martwicze choroby
naczyń
toczeń rumieniowaty
układowy
zapalenie skórnowielomięśniowe

1017

0,3

M34

twardzina układowa

1554

0,45

M35

4050

1,18

47

0,01

M45

inne układowe zajęcie tkanki
łącznej
układowe choroby tkanki
łącznej w przebiegu schorzeń
sklasyfikowanych gdzie indziej
zesztywniające zapalenie
stawów kręgosłupa

2942

0,86

M60

zapalenie mięśni

442

0,13

M61

zwapnienia i skostnienia
mięśni

76

0,02

M62

inne choroby mięśni

619

0,18

47

0,01

2739

0,8

23

0,01

70

0,02

M31
M32

M36

M63
M81
M82
M83

choroby mięśni w przebiegu
chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej
osteoporoza ze złamaniem
patologicznym
osteoporoza bez
patologicznego złamania
osteoporoza w przebiegu
chorób sklasyfikowanych
gdzie indziej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZH
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3.5. CHOROBY REUMATYCZNE
A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE
Choroby reumatyczne (wg terminologii ZUS: choroby układu
kostno-stawowego, mięśniowego) są częstą przyczyną upośledzenia sprawności ruchowej oraz powodują dolegliwości
w zakresie innych narządów. Stanowią podstawę do wydawania orzeczeń o niezdolności do pracy dla celów rentowych
i poza rentowych, a także orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego.

Rysunek 1. Odsetek osób, którym przyznano orzeczenie
o niezdolności do pracy z powodu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego w podziale wiekowym w 2009 r.
40
35
30
25
20
15

Powyższe orzeczenia wydawane są przez lekarzy orzeczników
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zasadach ogólnych.

10

Choroby stanowiące podstawę orzeczenia niezdolności do
pracy u osób po raz pierwszy składających wnioski o orzeczenie niepełnosprawności dla celów rentowych to, przede
wszystkim: choroby układu krążenia – 22,2% (w 2008 r. –
22,6%) ogółu orzeczeń, nowotwory – 20,9% (20,5%), choroby psychiczne – 13,7% (13,9%), choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego – 11,6% (12,1%), choroby układu
nerwowego – 8,5% (8,2%) oraz urazy kości, stawów i tkanek
miękkich – 8,5% (8,3%). Wymienione choroby są przyczyną
wydania łącznie 85,4% orzeczeń pierwszorazowych dla celów rentowych ustalających niezdolność do pracy.

0

W 2009 roku orzeczenie pierwszorazowe dla celów rentowych przyznano z powodu choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego w sumie 5.835 osobom (dla porównania
w 2008 roku przyznano je 6.341 osobom). Z tego 40 osób
uznano za niezdolne do samodzielnej egzystencji, u 826 osób
stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy, natomiast aż
4.969 uznano za osoby częściowo niezdolne do pracy.
Ogólnie w 2009 roku przyznano 50.189 orzeczeń pierwszorazowych, z tego choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego stanowiły 11,6% przyczyn wydania orzeczeń.
U kobiet choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego
stanowiły trzecią w kolejności przyczynę orzeczeń (14,4 %
ogółu orzeczeń), po chorobach nowotworowych (26,8 %)
i chorobach psychicznych (18,6%).
U mężczyzn choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego stanowiły piątą przyczynę orzeczeń (10.1 %), po chorobach układu krążenia (28,1%), nowotworach (17,7%), chorobach psychicznych (11,0%) oraz urazach kości, stawów i tkanek miękkich (10,4%).
Średni wiek osób badanych w 2009 r. po raz pierwszy dla celów
rentowych, którym ustalono stopień niezdolności do pracy –
wynosił 49,2 lat (mężczyźni – 50,2 lat, kobiety – 47,3 lat) i w porównaniu z rokiem poprzednim, zmalał średnio o 2 miesiące.
Dla osób z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego średni wiek jest wyższy i wynosi 53,9 lat.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS
Inną formą wydatków publicznych związanych z niezdolnością do pracy są świadczenia rehabilitacyjne przysługujące
ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują nadzieję na odzyskanie zdolności
do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Relatywnie często przyznawano prawo do świadczenia rehabilitacyjnego w związku z chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego – 24,7% oraz z urazami kości, stawów
i tkanek miękkich – 23,3%. W dalszej kolejności uprawnienie
do świadczenia rehabilitacyjnego przyznawano w związku
z chorobami układu krążenia – 11,8%, zaburzeniami psychicznymi – 9,6% i chorobami układu nerwowego – 9,2%.
W przypadku badanych mężczyzn główną przyczyną orzekania świadczenia rehabilitacyjnego były urazy kości, stawów i tkanek miękkich – 31,2% ogółu orzeczeń wydanych
mężczyznom, choroby układu kostno-stawowego – 23,6%
oraz choroby układu krążenia – 15,8%.
Wśród kobiet były to choroby układu kostno-stawowego –
26,0%, zaburzenia psychiczne – 14,2%, urazy kości, stawów
i tkanek miękkich – 13,3% oraz choroby nowotworowe – 10,5%.
Średni wiek osób, którym przyznano uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego wynosił 44,3 lat (w przypadku
mężczyzn – 45,1 lat, w przypadku kobiet – 43,3 lat). Osoby w przedziale wiekowym 40 – 59 lat stanowiły 2/3 ogółu
uprawnionych do świadczenia rehabilitacyjnego.
W 2009 roku przyznano z powodu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego 19.907 świadczeń rehabilitacyjnych, w tym 10.621 dla mężczyzn i 9.286 dla kobiet. Średni
wiek osób w tej grupie wyniósł 46 lat. W grupie powyżej 65
lat nie przyznano świadczenia rehabilitacyjnego.
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Rysunek 2. Odsetek osób, którym przyznano świadczenie
rehabilitacyjne z powodu chorób układu kostno-stawowego,
mięśniowego w podziale wiekowym w 2009 r.
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Źródło: opracowanie. własne na podstawie danych ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1996 r. realizuje także
program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Rehabilitacja prowadzona jest w ośrodkach rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS.
Rysunek 1. Ośrodki rehabilitacyjne współpracujące
z ZUS w latach 2010 – 2012

Celem programu jest przywrócenie zdolności do pracy osobom,
które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. W realizacji programu
priorytetem jest jak najwcześniejsze skierowanie osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego, ponieważ im wcześniej
rozpocznie się rehabilitację, tym lepsze efekty można uzyskać.
Kompleksowa rehabilitacja lecznicza obejmuje ustalony indywidualnie program ukierunkowany na leczenie schorzenia
będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na
schorzenia współistniejące i uwzględnia w szczególności różne formy rehabilitacji fizycznej tj. kinezyterapię indywidualną,
zbiorową i ćwiczenia w wodzie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii,
leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu
klasycznego i wibracyjnego oraz rehabilitację psychologiczną,
w tym między innymi psychoedukację i treningi relaksacyjne.
W trakcie programu prowadzona jest edukacja zdrowotna obejmująca zasady prawidłowego żywienia, znajomości
czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych, podstawowej wiedzy o procesie chorobowym uwzględniającej profil
schorzenia, znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia
w miejscu pracy, podstawowych informacji o prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika, udzielania instruktażu odnośnie kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego.
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Choroby reumatyczne mają wpływ na powstanie istotnych
kosztów społecznych, związanych z absencją pracowników
spowodowaną nasileniem się dolegliwości.
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Źródło: ZUS

W tej grupie osób, aż w 65,5% przypadków konieczność rehabilitacji leczniczej orzeczono w związku z chorobami układu kostno-stawowego oraz urazami kości, stawów i tkanek miękkich.

7ARSZAWA

'OƐCIM

'ORZīWÀ7LKP

W 2009 r. na 80,6 tys. orzeczeń ustalających uprawnienia do
świadczenia rehabilitacyjnego skierowano i sfinansowano rehabilitację leczniczą 25,2 tys. pacjentów w ramach programu ZUS.

Pacjenci ze schorzeniami układu kostno-stawowego i tkanki
łącznej otrzymują zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby.
Na podstawie danych pozyskanych z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych można wnioskować, że najczęściej występującymi chorobami powodującymi absencję chorobową osób
ubezpieczonych w ZUS w 2009 r. były:
• ciąża, poród i połóg (17,8% ogółu liczby dni absencji chorobowej),
• choroby układu oddechowego (15,9%),
• urazy, zatrucia i inne określone skutki działania
czynników zewnętrznych (14,7%),
• choroby układu kostno-stawowego,
mięśniowego i tkanki łącznej (12,1%).
9
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W 2009 roku liczba wszystkich absencji opiewała na 216.162.000
dni, natomiast liczba zwolnień przekroczyła 18.154.000. Przeciętny czas zwolnienia lekarskiego określono na 11,91 dnia.
W przypadku chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej liczba absencji 26.188.000 dni, liczba zwolnień – ponad 1.929.000, natomiast przeciętny czas zwolnienia
lekarskiego wyniosła określono na 13,57 dnia.
W tej grupie częściej na zwolnieniach lekarskich przebywali
mężczyźni (w sumie 14.874.000 dni, kobiety – 11.309.000 dni).

4. ZASOBY
Moduł poświęcony zasobom, jakimi dysponuje polski system
opieki reumatologicznej opisał szereg zjawisk, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy modelowaniu zmian systemowych
w przyszłości. Analizowano zarówno zasoby instytucjonalne
(jednostki ochrony zdrowia) jak i zasoby kadrowe. Obszernym
uzupełnieniem części opisowej jest specyfikacja zasobów dostępnych w poszczególnych województwach, z podziałem na
ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i lecznictwo szpitalne.
4.1. LICZBA REUMATOLOGÓW W POLSCE

Rysunek 3. Liczba dni (w tysiącach) absencji chorobowych
według wieku chorych z powodu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w 2010 r.
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Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej w roku 2010 wykonywało swój zawód 1.510 reumatologów, w tym około 70 %
kobiet. Jedna trzecia wszystkich lekarzy ukończyła już 60.
rok życia. Stosunkowo wielu reumatologów udziela świadczeń w ramach praktyk lekarskich (ogółem 955 w kraju), lecz
niewielu z nich zawiera umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Jak wykazano w części Raportu poświęconej kształceniu reumatologów, obecny system nie daje szans na zastąpienie funkcjonujących dziś kadr, w sytuacji zakończenia ich
aktywności zawodowej. Przy znacznym zaawansowaniu wiekowym i sfeminizowaniu tej grupy zawodowej problem braku
kadr może pojawić się stosunkowo szybko. Zaobserwowano
również nierównomierne geograficznie wykonywanie zawodu przez lekarzy reumatologów na obszarze Polski. Blisko
połowa wszystkich specjalistów skupiona jest tylko w czterech województwach: mazowieckim, śląskim, małopolskim
i dolnośląskim. W znaczący sposób ogranicza to dostępność
świadczeń dla pozostałych mieszkańców naszego kraju.
Rysunek 4. Liczba reumatologów w poszczególnych województwach z uwzględnieniem struktury płci - stan na dzień
30.05.2010 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS
Na podstawie powyższego wykresu stwierdzić można nasilenie absencji chorobowej z powodu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej postępujące wraz
z wiekiem pacjentów.
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Szacunkowe wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
związane z chorobami reumatycznymi wyniosły w 2009 roku
łącznie ponad 4,5 mld zł.
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Szacunkowe wydatki Funduszu Ubezpieczenia Społecznego
związane z chorobami reumatycznymi wyniosły w 2009 roku
(szacunkowo):
• 3,130 mld zł wypłaty świadczeń z funduszu
rentowego z tytułu niezdolności do pracy
(średnio 12 % przyczyn orzekania rent),
• 219 mln zł wypłaty świadczeń rehabilitacyjnych
(24,7% przyznawanych świadczeń),
• 1,188 mld zł wypłaty świadczeń
z tytułu absencji chorobowej.
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3.7. SZACUNKOWE KOSZTY SPOŁECZNE
CHORÓB REUMATYCZNYCH

Źródło: opracowanie własne na podstwie danych Naczelniej
Izby Lekarskiej
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Należy również zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenie
procesem zmniejszania się liczby reumatologów. Wynika to
z analizy wieku zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze
Lekarzy specjalistów tej dziedziny medycyny.
Na koniec 2009 roku spośród zarejestrowanych wówczas
1491 lekarzy reumatologów aż 499, a więc ponad 30%, stanowili lekarze powyżej 60 roku życia.

Najwięcej (ponad 43 tysiące) mieszkańców przypada na 1
reumatologa w województwie opolskim, najmniej (17 tysięcy) mieszkańców przypada w województwie świętokrzyskim.
Duża liczba mieszkańców (powyżej 30 tys.) przypadająca na
1 reumatologa w województwach opolskim, wielkopolskim,
łódzkim, warmińsko•mazurskim, lubuskim może znacząco
utrudniać dostępność do specjalistów w tej dziedzinie.
Rysunek 6. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 reumatologa

Obecny system kształcenia i specjalizacji nie gwarantuje
pojawienia się w najbliższych latach nowych specjalistów,
mogących zastąpić osoby kończące aktywność zawodową.
Poniższy wykres ukazuje strukturę wiekową czynnych zawodowo lekarzy reumatologów w Polsce, według stanu na
koniec 2009 roku, z uwzględnieniem podziału na płeć.
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Rysunek 5. Liczba lekarzy reumatologów wg struktury płci i
wieku - stan na dzień 31.12.2009 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Naczelnej
Izby Lekarskiej
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4.3. EMIGRACJA REUMATOLGÓW
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Naczelnej
Izby Lekarskiej
Warto zwrócić uwagę na stosunkowo wysoką feminizację tej
grupy specjalistów. Wśród 1491 reumatologów jest 1008 kobiet, co stanowi aż 68 % populacji. Wcześniejszy wiek emerytalny dla kobiet dodatkowo może wpłynąć na brak wystarczającej liczby specjalistów w przyszłości.
Ponadto należy zwrócić uwagę na inne elementy wpływające na zmniejszenie aktywności zawodowej kobiet wynikające np. z macierzyństwa, opieki rodzinnej nad dziećmi i innych
okoliczności o charakterze społecznym i demograficznym.
4.2. ROZMIESZCZENIE REUMATOLOGÓW W POLSCE
Istotnym problemem jest nierówne rozmieszczenie reumatologów na terenie kraju. Na podstawie danych Naczelnej Izby
Lekarskiej dotyczących liczby lekarzy reumatologów w poszczególnych województwach oraz danych z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących liczby mieszkańców w poszczególnych województwach, opracowano wskaźnik liczby
mieszkańców przypadających na 1 reumatologa.

Przeanalizowano także, jaki wpływ na liczbę praktykujących
w Polsce reumatologów ma zjawisko emigracji zarobkowej lekarzy. Wiarygodnym sposobem oceny jest tu sięgnięcie po dane na
temat liczby pobieranych przez specjalistów zaświadczeń, wydawanych przez izby lekarskie od 1 maja 2004 roku. Zaświadczenia
te stanowią podstawę do ubiegania się o możliwość udzielania
świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej.
W okresie ostatnich 6 lat potencjalne zainteresowanie wyjazdem zagranicę wykazało 36 lekarzy co stanowi mniej
niż 5% ogółu czynnych zawodowo lekarzy reumatologów.
Warto jednak podkreślić, że w ostatnich dwóch latach zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi tej grupy lekarzy
znacznie spadło. Można zatem wnioskować, że migracja reumatologów nie będzie istotnym czynnikiem wpływającym na
liczebność kadry lekarzy w ramach tej specjalizacji w Polsce.
4.4. FORMY ZATRUDNIENIA REUMATOLOGÓW
Raport opisuje zjawisko ewolucji formy wykonywania zawodu przez lekarzy reumatologów. W jednostkach publicznego
sektora ochrony zdrowia większość reumatologów pracuje
w ramach umów regulowanych kodeksem pracy, natomiast
w jednostkach niepublicznych dominuje świadczenie usług
na rzecz zakładu opieki zdrowotnej, w formule umowy cywilno – prawnej. Lekarze bardzo często zatrudniani są w niepełnym wymiarze czasu pracy, dzięki czemu znajdują posady
w kilku zakładach opieki zdrowotnej jednocześnie.
11
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Wynika to w oczywisty sposób z potrzeby rejestrowania placówek, w których zatrudnienie specjalistów jest niezbędne
ze względów formalnych. Ma to przełożenie także na zasady
kontraktowania i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych. Przy analizie powyższych zjawisk należy pamiętać, że
jakiekolwiek porównania wskaźnikowe liczby reumatologów
w przeliczeniu na ogół pacjentów itp. nie są uzasadnione,
szczególnie gdyby je odnieść do systemów funkcjonujących
w innych krajach europejskich, w których lekarz rodzinny odpowiada za leczenie pacjentów z chorobami reumatycznymi.
W Polsce ogranicza się jedynie do kierowania takich pacjentów do specjalisty reumatologa lub oddziału szpitalnego.

Tabela 4. Liczba indywidualnych praktyk lekarzy reumatologów z podziałem na okręgowe izby lekarskie w 2010 r.
Liczba
zarejestrowanych
praktyk lekarzy
reumatologów

Lp.

Okręgowa Izba Lekarska:

1.

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

26

2.

Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej

31

3.

Bydgoska Izba Lekarska

24

4.5. ZAREJESTROWANE PORADNIE REUMATOLOGICZNE

4.

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

75

W zakresie specjalistycznego lecznictwa otwartego, na
podstawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej w 2010
roku, uprawnionych do udzielania świadczeń z reumatologii w trybie ambulatoryjnym było łącznie 2.279 poradni
funkcjonujących w 1.737 zakładach. Jedna trzecia poradni zarejestrowana była w dwóch województwach: śląskim
i mazowieckim. Na jedną poradnię przypada więc, w zależności od województwa, od 12 do 38 tysięcy mieszkańców.
Ogólna liczba poradni reumatologicznych stanowi zaledwie
3 % wszystkich poradni, a niewielkie zainteresowanie ich
prowadzeniem wynika zapewne z miernej rentowności usług
z tego zakresu. Powyższe zjawiska sprawiają, iż na terenie
kraju obecnie funkcjonujący system nie zapewnia równego
dostępu pacjentów do świadczeń. Prawie w 10 % powiatów
nie jest zarejestrowana ani jedna poradnia reumatologiczna.

5.

Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie
Wielkopolskim

7

6.

Śląska Izba Lekarska

89

7.

Świętokrzyska Izba Lekarska

38

8.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

112

9.

Lubelska Izba Lekarska

48

10.

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

39

11.

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba
Lekarska w Olsztynie

20

12.

Okręgowa Izba Lekarska w Opolu

17

Tabela 3. Liczba zarejestrowanych poradni w 2010 r.
w wybranych zakresach

13.

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku

13

14.

Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu

80

15.

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

41

16.

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

34

17.

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie

19

18.

Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska
w Toruniu

25

19.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

122

20.

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

60

21.

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze

11

22.

Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie

16

23.

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie

8

Dziedzina medyczna

Liczba

Reumatologia

2 279

Balneologia i medycyna fizykalna

114

Dermatologia i wenerologia

3178

Endokrynologia

2 763

Neurologia

4 796

Neurologia dziecięca

587

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

4 847

Rehabilitacja medyczna

1 885

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CSIOZ
4.6. PRAKTYKI LEKARSKIE LEKARZY REUMATOLOGÓW

RAZEM

955

Ważnym elementem systemu opieki reumatologicznej są
praktyki lekarzy reumatologów.
W Polsce specjalizację z reumatologii posiada obecnie 1.510
lekarzy. Zarejestrowanych jest natomiast aż 955 praktyk lekarzy reumatologów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Naczelnej
Izby Lekarskiej
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Oprócz Okręgowych Izb Lekarskich oddzielną strukturę stanowi Wojskowa Izba Lekarska, której obszar działania obejmuje cały kraj.
W Wojskowej Izbie Lekarskiej praktyki lekarskie zarejestrowało 19 reumatologów.
Praktyki lekarskie rejestrowane są terytorialnie w odpowiedniej izbie lekarskiej. Okręgowe Izby Lekarskie posiadają rejestr
takich praktyk dotyczący wszystkich specjalizacji medycznych.
Rejestr dotyczy indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich.Okręgowe Izby Lekkarskie sprawują także nadzór nad praktykami lekarskimi.
Podział terytorialny izb lekarskich różni się od podziału administracyjnego kraju na województwa. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano podziału praktyk lekarskich
reumatologów na województwa – dane te zostały zawarte
w tabeli poniżej.

4.7. UMOWY PRAKTYK LEKARSKICH Z NFZ
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych przewiduje możliwość zawierania
umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna także przez indywidualne i grupowe praktyki lekarskie.
Należy jednak zaznaczyć, że wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kwalifikacji personelu oraz warunków udzielania świadczeń w sposób identyczny dotyczą zakładów opieki zdrowotnej jak i praktyk lekarskich.
W 2010 roku umowy na udzielanie świadczeń z zakresu poradni reumatologicznej zawarło 29 praktyk lekarskich. Najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim (5 praktyk).
W skali kraju, wartość podpisanych umów jest niewielka
(3.300.000,- zł), co stanowi zaledwie 4,75% wartości środków przeznaczonych na świadczenia w tym zakresie.
Tabela 6. Wartości umów NFZ z indywidualnymi i grupowymi
praktykami lekarskimi w zakresie reumatologii w roku 2010.

Tabela 5. Liczba praktyk lekarzy reumatologów z podziałem
na województwa
Województwo

Nazwa
OW NFZ

Wartość
umów NFZ
z indywidualnymi
i grupowymi
praktykami
lekarskimi w zł

Udział wartości umów
z praktykami lekarskimi
w ogólnej wartości
umów wg OW NFZ

Dolnośląski

144 578,00

3,80%

Kujawsko-Pomorski

-

-

Lubelski

407 635,50

7,74%

Lubuski

290 480,80

32,82%

Łódzki

91 152,00

2,95%

Małopolski

30 934,20

0,41%

Mazowiecki

265 451,60

2,52%

Opolski

272 835,20

19,25%

Podkarpacki

94 109,80

1,90%

Podlaski

160 356,00

8,79%

Pomorski

107 912,50

4,90%

Śląski

135 019,20

1,26%

Świętokrzyski

501 327,80

14,75%

Warmińsko-Mazurski

671 543,70

26,87%

Wielkopolski

199 153,20

3,35%

Zachodniopomorski

-

-

RAZEM

3 372 489,50

4,75%

liczba praktyk

Dolnośląskie

60

Kujawsko-Pomorskie

49

Lubelskie

48

Lubuskie

18

Łódzkie

39

Małopolskie

134

Mazowieckie

125

Opolskie

17

Podkarpackie

51

Podlaskie

26

Pomorskie

77

Śląskie

125

Świętokrzyskie

38

Warmińsko-Mazurskie

18

Wielkopolskie

80

Zachodniopomorskie

50

Praktyki z wojskowej Izby
Lekarskiej

19

RAZEM

974

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Naczelnej
Izby Lekarskiej

W województwach lubuskim (ponad 32%), warmińsko – mazurskim (ponad 26%) oraz opolskim (prawie 20%) indywidualne i grupowe praktyki mają znaczący udział w wartości
zakontraktowanych świadczeń z zakresu reumatologii.
13
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W województwach kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim NFZ nie podpisał żadnej umowy z praktyką lekarską w tym zakresie.

Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie

76

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

16

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

30

4.8. SZPITALNE ODDZIAŁY REUMATOLOGICZNE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

40

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Lipsku

14

Zespół Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie

40

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

4

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Płońsku

20

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Carolina
Medical Center w Warszawie

2

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

20

Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali
Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup

26

Do reumatologicznych oddziałów szpitalnych powinni być
kierowani głównie pacjenci, u których nie jest możliwe osiągnięcie pożądanego efektu diagnostyczno – terapeutycznego w warunkach ambulatoryjnych. W Polsce funkcjonuje 88
oddziałów reumatologicznych w 77 szpitalach. Przeciętny
oddział reumatologiczny dysponuje prawie 28 łóżkami, co
daje ogólną liczbę 2.425 łóżek na terenie kraju. Najmniejsze oddziały to zaledwie kilkanaście łóżek, w największych
ośrodkach ich liczba przekracza 100. Średni wskaźnik wykorzystania łóżek kształtuje się na poziomie 74 % (około 270
dni w roku). Zestawiając to z informacjami o średnio dwumiesięcznym oczekiwaniu na hospitalizację oraz z nadwykonaniami sprawozdawanymi przez niektóre placówki, można
postawić tezę, iż baza łóżkowa oddziałów szpitalnych wykorzystywana jest nieefektywnie.
Tabela 7. Wykaz oddziałów szpitalnych reumatologicznych
w Polsce wraz z liczbą łóżek wg stanu na wrzesień 2010 r. –
dane z rejestru ZOZ
Nazwa zakładuw

Liczba
łóżek

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

35

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

27

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek
Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

17

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

27

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

30

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu

23

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia
Osteoporozy i Chorób Narządu Ruchu w Stalowej Woli

9

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach

18

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny
im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie

105

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

20

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„MEDICA” s.c. w Słupsku

25

Szpital Polski Sztum Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Sztumie

20

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum
Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

14

Uzdrowisko „Świeradów – Czerniawa „Sp z o.o Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Rehabilitacji i Reumatologii
– Goplana” Świeradów Zdrój

40

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

35

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie

25

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kamiennej Górze

24

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek
Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach

64

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie
Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubaniu

30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół
Szpitali Miejskich w Chorzowie

24

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe
Centrum Zdrowia Sp z o.o w Lwówku

40

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi
Panny w Częstochowie

39

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Radziejowie

32

Szpital Miejski Murcki w Katowicach

30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

30

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu

34

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

18

Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu

156

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Radzyniu Podlaskim

18

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

30

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Krasnymstawie

25

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

15

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

36

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

32

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowej

40

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu

20

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

16

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

48

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim

17

Szpital Powiatowy w Radomsku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

10

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

26

30

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblagu.

35

25

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

23

14
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Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

18

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Międzychodzie

12

Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie

75

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

40

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

30

Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

27

Szpital Powiatowy w Białogardzie

25

Szpital Powiatowy w Sławnie

30

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

25

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

15

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

25

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

10

Instytut Reumatologii
im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

108

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

30

Akademicki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu

32

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

32

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza
Sokołowskiego w Szczecinie

28

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Warszawie

30

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie
Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca

44

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

39

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

25

Razem

2 425

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CSIOZ
4.9. HOSPITALIZACJA PACJENTÓW
W ODDZIAŁACH REUMATOLOGICZNYCH
Rocznie na oddziałach reumatologicznych hospitalizowanych jest 70.000 pacjentów, co oznacza wykorzystanie jednego łóżka dla około 30 chorych w ciągu jednego roku. Daje
to liczbę prawie 640 tysięcy zrealizowanych osobodni. Zaledwie niewielki odsetek osobodni przypada na placówki niepubliczne, których udział w leczeniu szpitalnym pacjentów
z chorobami reumatycznymi jest na razie marginalny. Nie ma
też istotnej różnicy w średnim czasie hospitalizacji pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi (odpowiednio 9
i 7,8 dnia). Z medycznego i organizacyjnego punktu widzenia
czas ten jest zdecydowanie zbyt długi.

Jego skrócenie umożliwiłoby realizację większej liczby
świadczeń i obniżyłoby koszty pojedynczej hospitalizacji.
Można to osiągnąć nawet na drodze skorzystania z rezerw
prostych, na przykład poprzez wykonanie części badań diagnostycznych przed planowaną hospitalizacją. Należy także
pamiętać, że spośród pacjentów reumatologicznych, z rozpoznaniem M00 do M99 według klasyfikacji ICD-10, większość hospitalizowana jest na oddziałach: ortopedycznym,
chirurgicznym i internistycznym, a także neurologicznym
i rehabilitacyjnym. Tylko co piąty pacjent z tej grupy kierowany jest na oddział reumatologii.
Średni czas hospitalizacji w oddziale reumatologicznym wynoszący 9 dni (w szpitalach niepublicznych 7,8) należy uznać
za zbyt długi.
Skrócenie czasu hospitalizacji do 4 – 5 dni w znaczący sposób obniżyłoby koszty pojedynczej hospitalizacji i w efekcie
wpłynęłoby to na zwiększenie rentowności oddziału. Zmiany te można osiągnąć przede wszystkim poprzez poprawę
organizacji pracy w oddziałach oraz wykonywanie części
badań diagnostycznych przed planową hospitalizacją, w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Analizując średnią długość hospitalizacji z powodu schorzeń
układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wg
kodów ICD 10 w oddziałach reumatologicznych (na podstawie danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –
Państwowego Zakładu Higieny) można zauważyć, że średnia
długość hospitalizacji w tych oddziałach, w tej grupie schorzeń, jest dość zróżnicowana w poszczególnych województwach: od poziomu 5,9 dnia w województwie dolnośląskim
do poziomu 13,6 dnia w województwie kujawsko-pomorskim.
Poniższa tabela prezentuje średnią długość hospitalizacji na
oddziałach reumatologicznych z powodu schorzeń w grupie
M00 do M99 w poszczególnych województwach.
4.10. INNE PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA
Analizując infrastrukturę leczniczą dedykowaną reumatologii, należy również uwzględnić jednostki takie jak zakłady opiekuńczo – lecznicze, sanatoria czy inne placówki
oferujące całodobową opiekę dla pacjentów wymagających
stałej opieki w trybie stacjonarnym. W Polsce funkcjonują
362 takie jednostki, w tym 74 sanatoria deklarujące opiekę
nad pacjentami ze schorzeniami reumatologicznymi. Nie ma
jednak obecnie żadnego zbioru kryteriów pozwalających na
sklasyfikowanie danego sanatorium jako placówki o charakterze reumatologicznym, podobnie jak brak jest kryteriów kwalifikowania poszczególnych pacjentów do sanatoriów o tym profilu.
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Tabela 8. Średnia długość hospitalizacji na oddziałach reumatologicznych z powodu schorzeń w grupie M00 do M99
Województwo

Instytut Reumatologii w Warszawie to jednostka badawczo-rozwojowa utworzona i nadzorowana przez Ministra Zdrowia,
jest podstawową placówką zajmującą się kompleksowo problemami reumatologii i dyscyplin pokrewnych. Dorobek naukowy
Instytutu to (w ciągu ostatnich 40 lat) 121 przewodów doktorskich, 26 habilitacyjnych i 22 wnioski o nadanie tytułu profesora.

Średnia długość
hospitalizacji
5,9
13,6
6,7
8,9
10,6
6,8
9,5
12,6
9,3
6,0
7,9
8,3
10,6
8,2
9,4
9,9
9,0

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Ogółem

4.11. ROLA INSTYTUTU REUMATOLOGII

Obok działalności naukowej i dydaktycznej, prowadzona jest także
działalność kliniczna. W 2008 roku udzielono w Instytucie 26.000
porad i hospitalizowano około 7.300 pacjentów. Obecnie Instytut
zatrudnia 115 lekarzy, 6 docentów i 34 adiunktów. W jego strukturze wyodrębniono 5 klinik, 2 oddziały kliniczne oraz zespół poradni.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH
Stopień wykorzystania łóżek szpitalnych mierzony jest wskaźnikiem wykorzystania łóżek w dniach. W 2008 r. wskaźnik
w oddziałach reumatologicznych był niski i wynosił 268,3 dni,
co daje 73,5% wykorzystania bazy łóżkowej.
Dla porównania procent ten w przypadku innych oddziałów
wynosił odpowiednio: oddział chorób wewnętrznych – 77%,
oddział neurologiczny – 79,4%, oddział rehabilitacyjny – 87,0%.

Ponadto w wielu szpitalach wykazano tzw. „niedowykonania”, czyli brak pełnej realizacji umowy z NFZ.

Do zadań Instytutu w szczególności należy:
• prowadzenie badan naukowych i prac
badawczo – rozwojowych oraz wykorzystywanie
ich wyników w codziennej praktyce,
• koordynowanie prac w dziedzinie reumatologii
prowadzonych przez inne jednostki podległe ministrowi
właściwemu do spraw zdrowia w zakresie
przez niego ustalonym,
• upowszechnianie wyników badań naukowych
i prac rozwojowych, gromadzenie, przetwarzanie,
opracowanie dokumentacji i informacji
naukowo-technicznej oraz prowadzenie
działalności dydaktycznej i wydawniczej
w dziedzinie objętej działalnością Instytutu,
• opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu
i rozwoju reumatologii dla potrzeb praktycznej
działalności służby zdrowia,
• prowadzenie działalności diagnostycznej,
leczniczej i rehabilitacyjnej w formie świadczeń
klinicznych, ambulatoryjnych, rehabilitacyjnych
i opieki długoterminowej oraz konsultacji na
potrzeby systemu ochrony zdrowia,
• prowadzenie innej działalności usługowej, takiej
jak sprawowanie nadzoru merytorycznego
w zakresie działalności statutowej.

Powyższe dane świadczą o nieefektywnym wykorzystaniu
bazy łóżkowej w oddziałach reumatologicznych.

W Raporcie podkreślono kluczową rolą Instytutu Reumatologii w przeprowadzaniu proponowanych zmian.

Tabela 9. Liczba łóżek i ich wykorzystanie w wybranych oddziałach szpitalnych w 2008 r.
Łóżka
Oddziały

Wykorzystanie łóżek

liczba
bezwzględna

na 10 tys.
ludności

w dniach

w%

183 565

48,1

256,7

70,3

Wewnętrzny

27 281

7,2

281,0

77,0

Reumatologiczny

2 355

0,6

268,3

73,5

Dermatologiczny

2 031

0,5

226,6

62,1

Neurologiczny

7 127

1,9

289,9

79,4

Rehabilitacyjny

12 894

3,4

317,4

87,0

Ogółem we
wszystkich oddziałach
w tym m.in.:

Źródło: Dane CSIOZ
Na tle innych oddziałów o innym profilu, oddziały reumatologiczne cechuje niski stopień wykorzystania łóżek. Jest on jednak
wyższy od ogólnego wykorzystania łóżek szpitalnych w Polsce.
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5. FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ
Celem analizy w ramach najbardziej obszernego modułu Raportu było przedstawienie aktualnego stanu finansowania przez
Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu reumatologii. Materiał przedstawia, między innymi, różne
formy finansowania świadczeń reumatologicznych w ramach
umów, analizuje ich bezpośredni wpływ na zmiany zachodzące
w infrastrukturze i organizacji świadczeniodawców publicznych
i niepublicznych, a także pokazuje związek między poziomem
i formą finansowania danego świadczenia a jego dostępnością
dla osób ubezpieczonych w różnych regionach Polski.
W materiale przedstawiono m.in. wartości umów zawartych
przez każdy z oddziałów wojewódzkich NFZ ze świadczeniodawcami w poszczególnych rodzajach świadczeń – ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, lecznictwie
uzdrowiskowym oraz w leczeniu szpitalnym (w tym rodzaju
świadczeń uwzględniono również terapeutyczne programy zdrowotne, w ramach których publiczny płatnik finansuje najdroższe
terapie lekowe stosowane w reumatologii). Analiza zawiera również informacje o poziomie wydatków poszczególnych oddziałów
wojewódzkich NFZ na świadczenia z zakresu reumatologii.

prywatnego, wysoka absencja w pracy oraz realizacja pracochłonnych badań klinicznych w poradniach reumatologicznych – to główne czynniki wpływające na występowanie
tego zjawiska.
2. rezygnacja przez świadczeniodawców z realizacji części świadczeń z zakresu poradni reumatologicznej na rzecz
innych poradni (tzw. przesunięcia w ramach 20% środków
przeznaczonych na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną)
Zjawisko to jest charakterystyczne dla dużych poradni specjalistycznych, w szczególności wieloprofilowych. Wysokie koszty
badań dodatkowych w ramach poradni reumatologicznej w porównaniu z innymi poradniami (np. okulistyczną, laryngologiczną) oraz niedobór lekarzy reumatologów – to główne przyczyny
występowania tego problemu.
3. zaprzestanie działalności poradni (8 w stosunku do roku
ubiegłego)
Główne przyczyny zaprzestania działalności poradni to niedobór
lekarzy reumatologów oraz niska rentowność poradni. Istotnym
elementem są także procesy restrukturyzacyjne i przekształceniowe w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
często związane z rezygnacją ze świadczenia usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

5.1. PORADNIE REUMATOLOGICZNE
Narodowy Fundusz Zdrowia na 2010 r. podpisał umowy w przedmiocie świadczeń z zakresu poradni reumatologicznej z 837
świadczeniodawcami (na dzień 31 grudnia 2009 roku było to 845
świadczeniodawców). Umowy w tym zakresie zawierają zarówno poradnie reumatologiczne będące w strukturze zakładów
opieki zdrowotnej jak również (w bardzo małej części) indywidualne i grupowe praktyki lekarskie.
Na potrzeby niniejszej analizy wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy z płatnikiem opisano jako poradnie reumatologiczne.
Liczba poradni kontraktujących świadczenia z NFZ uległa
zmniejszeniu o 8 w skali kraju. Ogólna wartość umów wyniosła 71 mln zł i jest znacząco niższa (o 6 mln zł) niż w 2009
roku (ogółem zakontraktowano wówczas 77 mln zł).
Główne przyczyny zmniejszenia wartości umów kształtują
się następująco:
1. „niedowykonania” czyli brak pełnej realizacji świadczeń
objętych umową (np. największy świadczeniodawca Instytut
Reumatologii w Warszawie odnotował zmniejszenie wartości
umowy z 1,33 mln zł do 1,06 mln zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi z 1,26 mln zł do 1,11 mln zł).
Występowanie ,,niedowykonań” jest charakterystyczne dla
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jest związane
przede wszystkim z brakiem efektywności w funkcjonowaniu poradni reumatologicznych.
Zła organizacja pracy rejestracji poradni, niskie płace i brak
motywacyjnego systemu wynagradzania lekarzy reumatologów, przesunięcia lekarzy reumatologów przez kadrę
zarządzającą do bardziej efektywnej kosztowo realizacji
umów w rodzaju lecznictwa szpitalnego i programów terapeutycznych, odchodzenie lekarzy reumatologów do sektora

4. zwiększenie średniej wartości punktowej (np. w województwie śląskim z 10,60 zł za punkt do 9,20 zł za punkt)
Wartość umów zawartych przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ została przedstawiona poniżej
Tabela 10. Wartość kontraktów NFZ dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie reumatologii wraz z cenami za punkt w 2010 r.
Nazwa OW NFZ
Dolnośląski

Wartość umów

Cena za pkt

3 809 584,60

9,2

Kujawsko-Pomorski

5 046 741,90

8,8

Lubelski

5 267 398,50

9,5

Lubuski

885 066,80

9,2*

Łódzki

3 091 419,27

8,3*

Małopolski

7 548 733,60

8,2*

Mazowiecki

10 544 252,00

10,3*

Opolski

1 417 592,00

8,8

Podkarpacki

4 961 983,40

8,7*

Podlaski

1 824 943,60

9,3*

Pomorski

2 201 279,30

8,85*

Śląski

10 741 691,60

9,4*

Świętokrzyski

3 398 322,80

7,7*

Warmińsko•Mazurski

2 499 086,70

9,3

Wielkopolski

5 944 868,95

8,76*

Zachodniopomorski

1 833 740,40

8,7*

Razem

71 016 705,42

* średnie ceny-OW zastosował różne ceny dla świadczeniodawców

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ
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Obecny system zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych utrudnia rzetelną i zobiektywizowaną ocenę dostępności
świadczeń ambulatoryjnych z zakresu reumatologii. Jedyne
możliwe do przyjęcia mierniki to łączne nakłady Narodowego
Funduszu Zdrowia per capita (na jednego ubezpieczonego), liczba ubezpieczonych przypadająca na jedną poradnię oraz średni
czas oczekiwania i liczba oczekujących na udzielenie świadczenia. Analiza tych wskaźników pokazuje, że wartość umów per
capita w skali kraju uległa zmniejszeniu o 0,16 zł, to jest z poziomu 2,09 zł w 2009 roku spadła do 1,93 zł w roku 2010.

Podobnie w przypadku województwa lubuskiego – w przypadku 4
z pośród 12 powiatów brak jest poradni reumatologicznych.
Tabela 12. Powiaty, w których brak jest poradni reumatologicznych posiadających umowę z NFZ
Odział
Wojewódzki NFZ

Powiat, na terenie którego
nie ma poradni reumatologicznej

Dolnośląskie

Strzeliński
Milicki
Trzebnicki

Tabela 11. Wartość kontraktów NFZ dla poradni reumatologicznych per capita w 2010 r.

Wołowski
Kujawsko-Pomorskie

Chełmiński

Lubuskie

Krośnieński

Wartość
umów

Liczba
ubezpieczonych*

Finansowanie
per capita

Dolnośląski

3 809 584,60

2 786 666

1,37

Sulęciński

KujawskoPomorski

5 046 741,90

2 040 642

2,47

Świebodziński

Lubelski

5 267 398,50

2 123 709

2,48

Lubuski

885 066,80

978 128

0,90

Łódzki

3 091 419,27

2 463 554

1,25

Małopolski

7 548 733,60

3 199 805

2,36

Mazowiecki

Nazwa OW NFZ

strzelecko-drezdenecki

Łódzkie

Wieruszowski
Mazowieckie

10 544 252,00

4 978 557

2,12

1 417 592,00

930 200

1,52

Podkarpacki

4 961 983,40

2 017 777

2,46

Podlaski

1 824 943,60

1 126 968

1,62

Opolskie

Pomorski**

2 201 279,30

2 144 816

1,03

Podkarpackie

Śląski

10 741 691,60

4 438 297

2,42

Świętokrzyski

3 398 322,80

1 217 540

2,79

2 499 086,70

1 387 945

1,80

Wielkopolski

5 944 868,95

3 365 991

1,77

Zachodniopomorski

1 833 740,40

1 663 953

1,10

Polska

71 016 705,42

36 864 54

1,93

Białobrzeski
Kozienicki

Opolski

WarmińskoMazurski

Brzeziński
Poddębicki

Łosicki
Ostrowski
Przasnyski
Głubczycki
Bieszczadzki
Strzyżowski
Podlaskie

Grajewski
Kolneński
Sejneński

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ

Siemiatycki
Wysokomazowiecki
Zambrowski
Pomorskie

Bytowski
Lęborski

Różnice w dostępie do świadczeń w zależności od miejsca ich
udzielania widoczne są także przy szacowaniu wskaźnika liczby ubezpieczonych przypadających na jedną poradnię ambulatoryjną. Uwzględnić przy tym należy fakt, że umowy na ten
zakres usług zawierają zarówno przychodnie, jak i grupowe
praktyki lekarskie, co jednak z punktu widzenia przepływów
finansowych nie ma istotnego znaczenia. Z analizy danych dotyczących świadczeń finansowanych ze środków publicznych
wynika, że średnio w Polsce na jedną poradnię przypadają
44.000 ubezpieczonych, przy czym liczba ta waha się od 36.000
do ponad 60.000, w zależności od województwa. Jak już wspomniano, ponad 10 % powiatów w Polsce nie ma na swoim terenie poradni reumatologicznej.

Nowodworski
Sztumski
Świętokrzyskie

Kazimierski

Warmińsko-Mazurskie Gołdapski
Iławski
Olecki
Ostródzki
Szczycieński
Węgorzewski
Grodziski
Wielkopolskie

Kolski
Słupecki

Należy zwrócić również uwagę, że jedynie w przypadku trzech województw: lubelskiego, małopolskiego i śląskiego, ubezpieczeni mają
zagwarantowaną dostępność do poradni reumatologicznych na
poziomie wszystkich powiatów. W przypadku województwa podlaskiego w 6 z 14 powiatów brak jest poradni reumatologicznych.

Choszczeński
Zachodniopomorskie

Łobeski
Policki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ
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Rozwój sektora niepublicznego w ochronie zdrowia widoczny jest także w dziedzinie reumatologii. Z ogólnej liczby 837
świadczeniodawców zawierających umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zaledwie 310 świadczeniodawców to podmioty
publiczne. Z danych NFZ wynika, że na 2010 rok świadczeniodawcy niepubliczni w liczebności na poziomie 63 % ogólnej liczby świadczeniodawców, zakontraktowali 56 %sumy
przeznaczonej w planie finansowym Funduszu na ten cel.
Realizacja coraz większej liczby świadczeń przez sektor
niepubliczny prowadzi do istotnych zmian w zakresie organizacji opieki reumatologicznej w Polsce. Do korzystnych
efektów tego zjawiska zaliczyć można zwiększenie efektywności poradni (co przejawia się m.in. sprawozdawaniem
„nadwykonań”), lepszy poziom obsługi pacjenta, wyższe
wynagrodzenie lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz możliwość pobierania dodatkowych opłat za „usługi ponadstandardowe”. Negatywne skutki tych zmian to
przede wszystkim tendencja do ograniczania diagnostyki do
niezbędnego minimum, brak rzeczywistych więzi funkcjonalnych warunkujących dobrą współpracę z oddziałami szpitalnymi czy sanatoriami oraz utrudnienia dla lekarzy związane
ze szkoleniem podyplomowym.

Wartość umów z niepublicznymi ZOZ
Tysiące zł
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

Zachodnio-Pomorski

Wielkopolski

Wrmińsko-Mazurski

Śląski

Świętokrzyski

Pomorski

Podlaski

Podkarpacki

Opolski

Mazowiecki

Łódzki

Małopolski

Lubuski

0
Lubelski

Problem oceny czasu oczekiwania na poradę reumatologiczną charakterystyczny jest dla całego systemu ewidencjonowania tak zwanych „kolejek”. Zgodnie z przepisami,
świadczeniodawca zobowiązany jest do podawania łącznej
liczby oczekujących oraz przybliżonego średniego czasu
oczekiwania, liczonego w dniach, w podziale na przypadki
pilne i stabilne. Wielkości te nie są w żaden sposób weryfikowane, nie są również spersonalizowane, a pacjenci
niejednokrotnie zapisują się do kilku świadczeniodawców
jednocześnie. W efekcie powyższego wiarygodność tych
ewidencji jest bardzo niska. Zakładając jednak, iż zafałszowania i błędy systemowe rozkładają się jednolicie statystycznie u wszystkich świadczeniodawców, można, mimo
niedoskonałości tego miernika, wyciągnąć wnioski co do
dostępności świadczeń w poszczególnych województwach,
szczególnie, że maksymalna i minimalna wartość wskaźnika dla najdłuższego czasu oczekiwania jest bardzo zróżnicowana i waha się od 89 do 474 dni.

Wartość umów z publicznymi ZOZ

Kujawsko-Pomorski

Istotnym ograniczeniem dostępności świadczeń są niskie
wartości umów dla poradni reumatologicznej, które w praktyce uniemożliwiają ciągłość opieki, w szczególności nad
przewlekle chorymi pacjentami. Wśród 837 świadczeniodawców realizujących umowy z NFZ, wartość zawartych umów przez 35 świadczeniodawców jest niższa niż
12 tysięcy złotych rocznie, czyli około 1 tysiąca złotych
miesięcznie. Tak niskie wartości umów nie gwarantują
zapewnienia jakości, ciągłości i dostępności udzielanych
świadczeń. Paradoksalnie jednak mogą ograniczać zawarcie umowy na danym terenie z innym świadczeniodawcą.

Rysunek 8. Wartość umów publicznych i niepublicznych ZOZ
w ogólnej wartości umów w 2010 r. w zakresie poradni reumatologicznych.

Dolnośląski

Podsumowując, w 43 powiatach w kraju, na 341 powiatów
ogółem, brak jest poradni reumatologicznych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ
5.2. LECZNICTWO SZPITALNE
Leczenie szpitalne pochłania co roku prawie trzykrotnie wyższe nakłady w stosunku do lecznictwa ambulatoryjnego.
W 2010 roku kontrakty na hospitalizację zawarło z Narodowym Funduszem Zdrowia 87 podmiotów na łączną kwotę 199
mln zł, co jest sumą wyższą o 3 mln zł w porównaniu z rokiem
2009, przy nieznacznym zwiększeniu liczby placówek zawierających umowy z 82 o 5 dodatkowych. Prawie 17 % środków na
hospitalizację pacjentów reumatologicznych trafiło do trzech
podmiotów: Instytutu Reumatologii w Warszawie, Śląskiego
Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Ustroniu i Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie. Udział
wydatków na leczenie szpitalne pacjentów reumatologicznych
w stosunku do ogółu hospitalizacji wynosi zaledwie 0,85 %, co
świadczy o bardzo miernym finansowaniu tej dziedziny lecznictwa. Z drugiej strony, istnieje dość powszechne przekonanie, iż
wydatkowanie środków na leczenie szpitalne pacjentów reumatologicznych nie jest w pełni racjonalne. Często kierowani
są na hospitalizację pacjenci nie mający wskazań do leczenia
szpitalnego, a pobyt w szpitalu trwa zdecydowanie zbyt długo.
Nie wszystkie palcówki kontraktujące świadczenia mają także
dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki i terapii.
Podobnie jak w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Zespół badawczy dokonał analizy trzech wskaźników, to jest nakładów na lecznictwo szpitalne per capita (na
jednego ubezpieczonego), liczby ubezpieczonych przypadających na jednego świadczeniodawcę oraz średniego czasu
oczekiwania na udzielenie świadczenia.
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Ogólnie, w skali całego kraju, łączna wartość umów zawieranych przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem
Zdrowia wyniosła w 2010 roku 5,40 zł na jednego ubezpieczonego i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 9 groszy.
Ten niewielki wzrost spowodowany jest ogólnym zjawiskiem
powiększania puli kontraktowanej na lecznictwo szpitalne
i nie ma on bynajmniej charakteru ustabilizowanego trendu.
Tabela 13. Wartość kontraktów oddziałów wojewódzkich
NFZ w leczeniu szpitalnym w zakresie reumatologia-hospitalizacja per capita w 2010 r.
Wartość
umów

Liczba
ubezpieczonych*

Finansowanie
per capita

18 481 227,00

2 786 666

6,63

Kujawsko-Pomorski

9 122 472,00

2 040 642

4,47

Lubelski

14 100 287,64

2 123 709

6,64

Lubuski

1 699 932,00

978 128

1,74

Łódzki

10 361 466,00

2 463 554

4,21

Małopolski

11 086 659,00

3 199 805

3,46

Mazowiecki

34 130 909,00

4 978 557

6,86

Opolski

3 942 300,00

930 200

4,24

Podkarpacki

12 358 881,00

2 017 777

6,12

Podlaski

4 866 675,00

1 126 968

4,32

Pomorski

13 359 756,00

2 144 816

6,23

Śląski

25 460 322,00

4 438 297

Świętokrzyski

6 605 622,00

Warmińsko-Mazurski

3 558 678,00

Wielkopolski
Zachodniopomorski

Nazwa
OW NFZ
Dolnośląski

Razem

Poniższe dane w przyszłości, przy stworzeniu przez NFZ narządzi weryfikujących poprawność sprawozdań od świadczeniodawców, mogą być głównym wskaźnikiem oceny dostępności
do świadczeń udzielanych w oddziałach reumatologicznych.
Ze względu na ograniczenia techniczne zarówno po stronie świadczeniodawców jak i płatnika realne jest wybranie kilku procedur
mających zasadnicze znaczenie dla oddziałów reumatologicznych.
Należy także pamiętać, że pacjenci mający świadomość
różnego czasu oczekiwania na hospitalizację zapisują się
do tzw. kolejek u kilku świadczeniodawców, co w oczywisty
sposób zaburza wiarygodność danych.
Według informacji świadczeniodawców NFZ najdłuższy średni czas
oczekiwania na hospitalizację w oddziale reumatologicznym odnotowano w województwie śląskim (uzdrowisko Goczałkowice –Zdrój).
Tabela 14. Miejscowości z najdłuższym średnim czasem oczekiwania w dniach na hospitalizację w poszczególnych województwach w 2010 roku
Nazwa
OW NFZ

Najdłuższy

Miejscowość
i Szpital

Dolnośląski

204

NZOZ DCR
w Kamiennej Górze

Kujawsko-Pomorski

210

Szpital Uniwersytecki
w Bydgoszczy

5,74

Lubelski

214

SP ZOZ w Łukowie

1 217 540

5,43

Lubuski

190

SP ZOZ w Nowej Soli

1 387 945

2,56

Łódzki

71

Szpital Powiatowy
w Radomsku

22 373 037,00

3 365 991

6,65

7 669 782,00

1 663 953

4,61

Małopolski

166

SP ZOZ w Suchej
Beskidzkiej

199 178 005,64

36 864 548

5,40

Mazowiecki

114

Instytut Reumatologii
w Warszawie

Opolski

474

SPZS Pulmonologiczno-Reumatologiczny
w Kup

Podkarpacki

99

Wojewódzki Szpital
w Tarnobrzegu

Podlaski

10

Szpital Wojewódzki
w Suwałkach

Pomorski

420

Szpital specjalistyczny
w Kościerzynie

Śląski

995

Uzdrowisko
Goczałkowice-Zdrój

Świętokrzyski

203

ZOZ Końskie

40

Wojewódzki Szpital
w Elblągu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywania właściwym terytorialnie oddziałom wojewódzkim NFZ przybliżonych czasów
oczekiwania na udzielenie świadczenia, czyli tzw. informacji
o kolejkach. Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek podać
przybliżoną liczbę pacjentów oczekujących na świadczenia
w podziale na tryb pilny i stabilny.
Są to jednak dane na takim poziomie ogólności, że w większości przypadków nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji w poszczególnych placówkach (zwykle czasy oczekiwania podawane przez świadczeniodawców do NFZ są dłuższe niż rzeczywiste). Poniższe dane nie są jednak na bieżąco weryfikowane
przez płatnika, ponieważ oddziały NFZ nie mają odpowiednich
zasobów kadrowych, które umożliwiałyby bieżącą weryfikację
przekazywanych przez świadczeniodawców informacji.

WarmińskoMazurski
Wielkopolski

247

SP ZOZ w Kościanie

Zachodniopomorski

161

SP ZOZ w Białogardzie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ
Zdecydowana większość szpitali to nadal placówki publiczne. Nie
inaczej jest w reumatologii. Na wspomnianych wyżej 87 świadczeniodawców zawierających w tej dziedzinie kontrakty z Narodowym
Funduszem Zdrowia na lecznictwo szpitalne, 80 placówek należy
do sektora publicznego (92 % ogólnej liczby oddziałów).
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Warto odnotować, że umowy z niepublicznymi zakładami opieki
zdrowotnej zawarły tylko trzy oddziały NFZ. Na sektor niepubliczny przypada kwota umów w wysokości nieco ponad 12 mln zł, co
stanowi około 6 % ogólnej wartości kontraktów na 2010 rok.
5.3. PROGRAMY TERAPEUTYCZNE
Spośród wszystkich programów terapeutycznych (lekowych)
finansowanych w przez NFZ, w dziedzinie reumatologii funkcjonowały trzy programy: leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, leczenia inhibitorami TNF chorych z ciężką i aktywną postacią zesztywniającego zapalenia
stawów kręgosłupa oraz leczenia reumatoidalnego zapalenia
stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
lekami modyfikującymi o dużej i umiarkowanej aktywności
choroby w warunkach ambulatoryjnych. Fundusz finansuje
także poradę kwalifikacyjną do leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych. Pierwszy z programów realizowany
jest przez 80 świadczeniodawców, a jego budżet wynosi 86
mln zł. Drugi program za 22 mln zł realizuje 52 świadczeniodawców. Umowy na trzeci z programów podpisało 39 placówek na sumę 5,3 mln zł. Wszystkie programy reumatologiczne
stanowiły łącznie 7,35 % ogółu środków NFZ przeznaczonych
na programy lekowe (terapeutyczne) w 2010 roku. Stanowi to
średnio 1,08 zł wydatków na jednego ubezpieczonego.

Wartość
umów

Liczba
ubezpieczonych*

Wartość
umowy
per
capita

Dolnośląski

6 429 832,00

2 786 666

2,31

KujawskoPomorski

8 414 480,00

2 040 642

4,12

Lubelski

3 940 080,00

2 123 709

1,86

Lubuski

912 074,00

978 128

0,93

Łódzki

2 351 109,00

2 463 554

0,95

Małopolski

9 770 528,00

3 199 805

3,05

Mazowiecki

10 406 411,76

4 978 557

2,09

Opolski

2 028 830,00

930 200

2,18

Podkarpacki

3 846 600,00

2 017 777

1,91

Podlaski

3 855 381,00

1 126 968

3,42

Pomorski

4 262 901,00

2 144 816

1,99

Śląski

11 937 811,00

4 438 297

2,69

Świętokrzyski

3 281 703,00

1 217 540

2,70

WarmińskoMazurski

1 396 324,00

1 387 945

1,01

Wielkopolski

8 582 232,00

3 365 991

2,55

Zachodniopomorski

4 418 684,00

1 663 953

2,66

85 834 980,76

36 864 548

2,33

Nazwa
OW NFZ

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ
Rysunek 9. Udział wartości umów w zakresie programów
reumatologicznych w stosunku do całości środków NFZ planowanych na programy terapeutyczne (lekowe)

Tabela 16. Wartość kontraktów w 2010 r. w zakresie programu leczenia inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią ZZSK
Wartość
umów

Liczba
ubezpieczonych

Wartość
umowy per
capita

Dolnośląski

1 138 960,00

2 786 666

0,41

KujawskoPomorski

2 337 808,00

2 040 642

1,15

Lubelski

1 285 160,00

2 123 709

0,61

Lubuski*

289 352,00

978 128

0,30

Nazwa
OW NFZ

w tym
RZS 6,53%

w tym
ZZSK 1,69%

w tym
RZS-warunki
ambulatoryjne
0,41%
Programy
terapeutyczne
(lekowe)

Łódzki

496 285,00

2 463 554

0,20

Małopolski

1 633 794,00

3 199 805

0,51

Mazowiecki

4 219 330,95

4 978 557

0,85

Opolski

231 390,00

930 200

0,25

Podkarpacki

499 504,00

2 017 777

0,25

Podlaski

227 524,00

1 126 968

0,20

Pomorski

1 487 794,00

2 144 816

0,69

Śląski

4 395 728,00

4 438 297

0,99

Świętokrzyski

936 538,00

1 217 540

0,77

WarmińskoMazurski

74 618,00

1 387 945

0,05

Wielkopolski

2 737 654,00

3 365 991

0,81

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ

Zachodniopomorski

172 698,00

1 663 953

0,10

Tabela 15. Wartość kontraktów w zakresie programu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego
idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
i substancje czynne per capita w 2010 r.

Razem

22 164 137,95

36 864 548

0,60

* Lubuski OW NFZ - umowy podpisane od czerwca 2010 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ
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Zespół badawczy uzyskał dane o szczegółowości umożliwiającej ocenę, do jakiego stopnia w danym województwie
udostępnia się pacjentom możliwość korzystania z innowacyjnej terapii lekami biologicznymi.
Poniżej przedstawiono wskaźnik określający stosunek wydatków ponoszonych na program terapeutyczny „reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” do wydatków
ponoszonych na leczenie szpitalne. Wskaźnik ten opisuje
preferencje w danym oddziale wojewódzkim w zakresie leczenia innowacyjnego w stosunku do finansowania hospitalizacji w oddziale reumatologii. Wpływ na wielkość tego
wskaźnika ma zarówno skłonność świadczeniodawców do
stosowania terapii innowacyjnych jak i gotowość oddziałów
wojewódzkich NFZ do ich finansowania.
W województwach o wysokim wskaźniku (powyżej 50%) dostępność do leczenia biologicznego można określić jako dobrą.
Rysunek 10. Udział wartości programu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów w stosunku do wartości umów
w lecznictwie szpitalnym w zakresie reumatologii.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ
Liderem w innowacyjnym leczeniu jest województwo kujawsko-pomorskie. Dobra dostępność do terapii biologicznych
występuje także w województwach: podlaskim, małopolskim,
opolskim i zachodniopomorskim. Najniższą gotowość do stosowania leczenia innowacyjnego wykazują województwa
łódzkie, pomorskie, lubelskie, mazowieckie i podkarpackie.

5.4. ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY I EWIDENCJA PACJENTÓW
Od marca 2009 roku kwalifikacja pacjentów do leczenia biologicznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów odbywa się w procesie weryfikacji wniosku lekarza reumatologa przez Zespół Koordynujący ds. leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych
powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Narzędziem wspomagającym pracę zespołu jest aplikacja
informatyczna zwana popularnie rejestrem RZS. Od stycznia
2010 roku wprowadzono również podobną aplikację dla kwalifikacji pacjentów z rozpoznaniem zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.
Celem powołania Zespołu Koordynacyjnego była realizacja
następujących zadań:
• kwalifikacja pacjentów do terapii
w ramach programów terapeutycznych,
• weryfikacja poprawności kwalifikacji do terapii,
• nadzór nad poprawnością realizacji terapii
zgodnie z opisem programów,
• wypracowanie nowych standardów terapii,
• ewidencjonowanie pacjentów leczonych
w ramach terapii,
• o cena skuteczności leczenia,
• analiza potencjału świadczeniodawców
realizujących programy,
• analiza różnic regionalnych w zakresie dostępności
do świadczeń (kolejka pacjentów),
• analizy w zakresie racjonalności wydatkowania
środków publicznych.
W Raporcie zarekomendowano zwiększenie kompetencji
Zespołu „w szczególności” o wydawanie opinii w sprawie:
• zwiększenia lub zmniejszenia liczby
świadczeniodawców w poszczególnych województwach,
• jakości udzielania świadczeń
u poszczególnych świadczeniodawców,
• wnioskowania o przeprowadzenie kontroli
u świadczeniodawcy w przypadku podejrzenia
wystąpienia nieprawidłowości,
• wnioskowanie do Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich
NFZ o zwiększenie lub zmniejszenie wartości umów
poszczególnych świadczeniodawców,
• wnioskowanie do Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich
NFZ o przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi
programami terapeutycznymi,
• przedstawianie informacji o najczęstszych błędach
popełnianych przez lekarzy realizujących program,
• przedstawianie informacji o tzw. ,,terapiach
niestandardowych” realizowanych za zgodą Zespołu.
Realizacja powyższych zadań zwiększy dostępność do leczenia biologicznego przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Ze względu na, „utrudnienia” i „opóźnienia” w kontraktowaniu programu leczenia inhibitorami TNF chorych z ciężką,
aktywną postacią ZZSK nie uwzględniono wartości powyższego programu przy obliczaniu tego wskaźnika.
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W Raporcie określono jaki istotny element transparentności
w dostępie do terapii biologicznej obowiązek wprowadzenie
do umów na udzielanie świadczeń zapisów o konieczności
prowadzenia listy oczekujących pacjentów według formuły
rejestrowej (spersonalizowanej).
Wprowadzenie możliwości kontynuowania terapii w bliskości
zamieszkania pacjenta powinno zmniejszyć liczbę nieuzasadnionych hospitalizacji. Należy wprowadzić zapisy do zasad realizacji programów terapeutycznych, które umożliwią kontynuowanie terapii w bliskości zamieszkania pacjenta w ramach
poradni reumatologicznej np. w najbliższym powiecie.

Stowarzyszenie EULAR (Europejska Liga do Walki z Reumatyzmem) opracowało powszechnie uznawane standardy kształcenia przed dyplomowego, które nie znalazły jednak zastosowania
w polskim systemie kształcenia lekarzy. Osobliwością jest przykład Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,
gdzie program studiów w ogóle nie przewiduje zajęć z reumatologii.
Rysunek 11. Liczba godzin dydaktycznych z reumatologii
w polskich uczelniach medycznych.
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5.5. REHABILITACJA LECZNICZA
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Leczenie uzdrowiskowe zajmuje się profilaktyką, leczeniem
i rehabilitacją pacjentów z chorobami przewlekłymi. Z tej formy
świadczeń korzysta rocznie ponad 300.000 pacjentów. Czterdzieści cztery miejscowości w Polsce otrzymały, na podstawie wykazu ogłoszonego przez Ministra Zdrowia, status uzdrowiska (stan
na listopad 2009 roku). Większość tych miejscowości położona
jest na obszarach podgórskich i nadmorskich, ich rozmieszczenie
nie jest zatem jednolite geograficznie. W 2009 roku z Narodowym
Funduszem Zdrowia umowę podpisało 136 podmiotów na łączną
kwotę 668 mln zł. W roku 2010 kwota ta uległa zmniejszeniu do
543 mln zł, a więc o 13 %. Można założyć, że w wyniku zmian
organizacyjnych w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych (w tym
również na skutek przekształceń własnościowych) następować
będzie dalsze ograniczanie kontraktowania świadczeń z NFZ
i pozyskiwanie dochodów z innych źródeł (np. usługi komercyjne).

ćwiczenia

6.1. SZKOLNICTWO AKADEMICKIE
W Polsce na 11 uczelniach medycznych zajęcia z reumatologii prowadzone są w ramach nauki o chorobach wewnętrznych, najczęściej
na czwartym i piątym, rzadziej na szóstym roku studiów i obejmują
zwykle 20 do 40 godzin dydaktycznych. Funkcja tych zajęć polega
na przygotowaniu studentów do przyszłej pracy, głównie w charakterze lekarzy rodzinnych. Można jednak spotkać się z opinią, że w ramach nauki o chorobach narządu ruchu zbyt wiele uwagi poświęca
się chirurgii urazowej i ortopedii, a nie reumatologii sensu stricte.
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6. KSZTAŁCENIE LEKARZY
REUMATOLOGÓW

Katowice

Gdańsk

Bydgoszcz

0
Białystok

Finansowanie wszystkich świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej przez NFZ to w 2010 roku ponad 1 mld 625 mln
zł. Pacjenci z chorobami reumatycznymi nie są wyodrębnieni
w strukturze planów, wydatków i sprawozdawczości tego zakresu świadczeń. Jednocześnie oczywistą jest teza, że najlepszy efekt terapeutyczny przynosi funkcjonalne i czasowe
połączenie leczenia oraz rehabilitacji, najlepiej u tego samego
świadczeniodawcy. Prowadzi to po raz kolejny do sformułowania postulatu o konieczności skonstruowania efektywnego modelu koordynowanej opieki nad pacjentem reumatologicznym.

Źródło: I. Zimmermann-Górska, „Reumatologia”, 2006
6.2. SZKOLENIE LEKARZY RODZINNYCH
W programie kształcenia podyplomowego lekarzy wielu specjalności pojawia się staż z zakresu reumatologii. Nie dotyczy
to niestety lekarzy rodzinnych, którzy jedynie we własnym zakresie powinni opanować podstawowe zagadnienia, wskazane
jako elementy nauki o chorobach narządu ruchu, to jest choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, zapalenie stawów
typu reumatoidalnego, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reumatyzm pozastawowy i choroby tkanki łącznej.
To rozwiązanie nie gwarantuje zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu reumatologii przez lekarzy rodzinnych.
6.3. SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE REUMATOLOGÓW
Reumatologia jest jedną z 32 szczegółowych specjalizacji w medycynie. Reumatologiem może zostać specjalista chorób wewnętrznych lub pediatrii. Kształcenie specjalizacyjne prowadzone jest od
1999 roku w systemie jednostopniowym, wcześniej obejmowało
pierwszy i drugi stopień specjalizacji. Przy okazji wprowadzania tych
zmian, dokonano również zmiany w zasadach przyznawania i limitowania miejsc specjalizacyjnych, wprowadzono pojęcie akredytacji
jednostek szkoleniowych oraz etatów szkoleniowych (rezydentur).
Program specjalizacji uwzględnia również obowiązek uczestniczenia w kursach przygotowawczych, obejmujących zagadnienia
szczegółowe, organizowanych w różnych ośrodkach w Polsce.
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Uwzględniając wszystkie etapy i warunki formalne należy zauważyć, że ścieżka specjalizacyjna reumatologa trwa co najmniej dziewięć lat, gdyż sam czas trwania specjalizacji z reumatologii to minimum 3 lata. Powoduje to małe zainteresowanie
uzyskiwaniem przez lekarzy tej specjalizacji.
Kształcenie specjalizacyjne reumatologów prowadzone
może być jedynie w 61 akredytowanych ośrodkach specjalizacyjnych, oferujących 264 miejsca szkoleniowe. W większości są to oddziały szpitalne zlokalizowane w dużych miastach (np. w ośrodkach akademickich, dawnych szpitalach
wojewódzkich). 24 % ogółu dostępnych miejsc specjalizacyjnych znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.
Chociaż przynajmniej jeden ośrodek znajduje się w każdym
z województw, to połowa obszaru Polski oferuje jedynie 21
% ogólnej liczby miejsc. Dodatkowo miejsca te limitowane
są administracyjnie przez Ministra Zdrowia, który zezwala
na otwarcie określonej dwa razy do roku puli specjalizacji,
niezależnie od tego czy finansuje to kształcenie w formie rezydentur (średnio 14 % miejsc) czy też go nie finansuje.
Postępowanie specjalizacyjne kończy się egzaminem, do
którego w latach 2006 – 2010 przystąpiło łącznie 106 lekarzy, z czego aż 102 uzyskało wynik pozytywny. System
kształcenia, poza kryteriami dla akredytowanych ośrodków
szkoleniowych, nie wypracował żadnych mechanizmów pozwalających na monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia. Zmiany w sposobie udzielania świadczeń zdrowotnych
przez reumatologów, zwiększenie ich roli w zaawansowanej
diagnostyce, stawianiu rozpoznań i wdrażaniu nowoczesnych terapii oraz okresowym monitorowaniu stanu zdrowia
pacjenta będzie stopniowo wymuszać modyfikacje systemu
kształcenia specjalistów z tej dziedziny medycznej.
6.4. ANALIZA PROCESU KSZTAŁCENIA
Przedstawiona w niniejszym Raporcie analiza pokazała, że
problemy kształcenia lekarzy specjalistów z zakresu reumatologii dotyczą zarówno samej organizacji kształcenia, jak
i programu specjalizacji, a więc jego zakresu merytorycznego. W efekcie od kilku lat nasila się zjawisko braku większego zainteresowania lekarzy tą specjalizacją.
Jedną z najważniejszych przesłanek do zmian obecnej sytuacji jest weryfikacja systemu kształcenia lekarzy i jego
modyfikacja w takim kierunku, aby zapewniając właściwą
jakość szkolenia, doprowadzić jednocześnie do zwiększenia
liczby specjalistów w Polsce.
W dłuższej perspektywie rola reumatologów powinna polegać na zaawansowanej diagnostyce, postawieniu rozpoznania, wdrożeniu terapii i okresowym monitorowaniu procesu
leczenia pacjenta. Rozpoznanie wstępne powinno być realizowane przez odpowiednio wyszkolonych lekarzy pierwszego kontaktu. Podobnie w zakresie kontynuacji leczenia,
która powinna odbywać się przede wszystkim w warunkach
ambulatoryjnych, przez lekarzy rodzinnych i reumatologów
zatrudnionych w lecznictwie otwartym jak i w podstawowej
opiece zdrowotnej.

Obecnie, ze względu na niewystarczający zakres szkoleń
z zakresu reumatologii, zarówno dla studentów medycyny
jak i praktyczny brak szkoleń w procesie edukacyjnym lekarzy rodzinnych, należy stwierdzić brak przygotowania lekarzy rodzinnych do prowadzenia terapii pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi.
Przy wdrożeniu proponowanych zmian należy przewidzieć, że
kompetencje lekarzy rodzinnych w zakresie reumatologii mogą
najwcześniej poprawić się w perspektywie kilkunastu lat.
Kluczowym elementem opieki reumatologicznej będzie lekarz
poradni reumatologicznej i dlatego należy zapewnić funkcjonowanie takiej poradni w każdym powiecie. Ważną sprawą jest
również zapewnienie odpowiednich zasobów i infrastruktury
przygotowanej do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu reumatologii, co wiąże się z otwarciem przez publicznego
płatnika przed polskimi pacjentami nowych perspektyw terapeutycznych, w tym leczenia biologicznego.
Weryfikacja aktualnie obowiązującego programu specjalizacji powinna doprowadzić do jego zawężenia do rzeczywistego kształcenia reumatologicznego, z usunięciem szeregu
elementów nie łączących się bezpośrednio z reumatologią,
jak np. staż w sanatorium uzdrowiskowym. Taka zmiana doprowadzi do skrócenia procesu kształcenia, co może stanowić zachętę dla zainteresowanych reumatologią, dla których
trzyletni czas trwania szkolenia jest znaczną przeszkodą
w podjęciu decyzji, a także obniżyć koszty rezydentur.
Należy dążyć do tego, aby poprzez zmianę metod kształcenia doprowadzić do uelastycznienia procesu szkolenia
specjalizacyjnego. Można to osiągnąć dzięki wprowadzeniu
systemu punktowego, jak również kształcenia ustawicznego, a także z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazywania wiedzy i komunikacji (np. e-learning).
W systemie punktowym lekarz, w celu uzyskania specjalizacji,
byłby zobowiązany do odbycia szkoleń obowiązkowych oraz dodatkowych (w ramach puli szkoleń fakultatywnych), gdzie każde
szkolenie wycenione byłoby na określoną liczbę punktów.
Proces kształcenia polegałby na uzyskaniu określonej sumy
punków, zarówno ze szkoleń obowiązkowych jak i form fakultatywnych. Dodatkowo, każdy specjalizujący się byłby
zobowiązany do odbycia w wytypowanych ośrodkach specjalistycznych obowiązkowego np. półrocznego stażu.
Taki system kształcenia z jednej strony zapewniałby pozyskanie niezbędnej wiedzy w formie szkoleń, kursów czy stażów, ale równocześnie dawałby możliwość samodzielnego,
elastycznego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb
i możliwości układania programu szkolenia przez poszczególnych lekarzy. Lista dostępnych kursów byłaby publikowana corocznie, po uzyskaniu akceptacji konsultanta krajowego, wraz z wyceną punktową danego szkolenia.
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System szkoleniowy mógłby również zobowiązywać lekarzy
specjalistów do udziału w corocznych akredytowanych konferencjach, w celu aktualizacji wiedzy w oparciu o najnowsze
doniesienia naukowe krajowe i zagraniczne.
Należy dodatkowo wskazać, że ze względu na wagę problemów zdrowotnych (obciążenie ekonomiczne państwa, renty
oraz inne pośrednie i bezpośrednie skutki niepełnosprawności), istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie procesu kształcenia dla zainteresowanych tą
dziedziną medycyny np. w oparciu o dofinansowanie z programów europejskich czy też z innych źródeł.
Niezbędnym jest również budowanie systemu zachęt dla lekarzy pragnących specjalizować się w reumatologii, a także
chcących podjąć pracę w tej dyscyplinie medycznej, poprzez
uznanie dziedziny za priorytetową, co wiązałoby się z dodatkowymi środkami finansowymi przeznaczonymi np. na
kształcenie lub wyższe uposażenie dla rezydentów.
Istotnym elementem może być współpraca z samorządami terytorialnymi, których obowiązkiem jest zabezpieczenie potrzeb
zdrowotnych, w tym zwianych ze schorzeniami reumatologicznymi, dla swoich mieszkańców. Samorządy powinny opracować, zwłaszcza na terenach gdzie występuje brak opieki reumatologicznej, własne rozwiązania wpływające na zachęcenie
do tworzenia poradni i oddziałów o tym profilu działalności.

7. RECENZJE NAUKOWE
MODUŁ I „DIAGNOZA EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAKRESIE REUMATOLOGII”
Prof. dr hab. n. med.
Bolesław Samoliński
,,Niniejszy raport ma fundamentalne znacznie zarówno dla
samej reumatologii, jak i całego systemu opieki zdrowotnej
w Polsce. Przedstawiony materiał stanowi punkt wyjścia do
merytorycznej debaty na temat
przyszłości lecznictwa reumatologicznego w naszym kraju. Do chwili obecnej dane te nie
były prezentowane w tak szerokim kontekście i z tak wielu
źródeł jednocześnie.
Kluczowym elementem jest wartość dodana, która udało się
uzyskać dzięki zgromadzeniu w jednym raporcie tak szerokiego zakresu danych. Należy podkreślić również staranność
metodologiczną autorów w opisywaniu ograniczeń prezentowanych informacji.
Raport napisany jest prostym, czytelnym językiem adekwatnym
do celu, jakim jest prezentacja danych epidemiologicznych oraz
rekomendacji szerokiemu gronu odbiorców. Zaprezentowane
wykresy oraz tabele są czytelne i dobrze oznaczone.

Postulaty przedstawione przez autorów w części raportu poświęconej rekomendacjom wydają się zasadne i godne rozpropagowania. Poza kwestiami związanymi z koniecznością
przeprowadzenia działań w zakresie definicji i nazewnictwa
szczególnie wartymi realizacji są punkty opisujące powstanie ogólnopolskiego rejestru chorych reumatycznych oraz
budowę wspólnej platformy gromadzącej dane epidemiologiczne w zakresie chorób reumatycznych”.
MODUŁ II: „ZASOBY W ZAKRESIE REUMATOLOGII”
Dr n. med.
Krzysztof Kuszewski
„Autorzy raportu w sposób pełny
przedstawili zasoby w zakresie
bazy i kadr w lecznictwie reumatologicznym. Raport ma znaczenie
praktyczne, gdyż stanowi punkt
wyjścia i diagnozę pozwalającą na
określenie niezbędnych zmian i potrzeb we wszystkich omawianych w tym module zagadnień.
Źródła z których korzystano są wiarygodne i wystarczające do opisania sytuacji dotyczącej „twardych danych” takich jak liczba miejsc
w szpitalach, liczby reumatologów, przychodni czy gabinetów.
Metodologia oparta jest z konieczności na opisie i porównaniach terytorialnych wykazujących zróżnicowanie nie zawsze
mające oparcie na zasadach równego dostępu do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, co właśnie wykazał raport.”
MODUŁ III: „FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ
W ZAKRESIE REUMATOLOGII”
Dr n. med.
Jacek Grabowski

„Celem analizy w ramach niniejszego modułu było przedstawienie stanu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ocena dostępności świadczeń opieki zdrowotnej
z zakresu reumatologii w latach 2009 – 2010.
Raport wskazuje na ważne, podstawowe problemy:
• nastąpiło pogorszenie dostępności opieki
ambulatoryjnej mierzone rok do roku-wskazano
na powody-niską rentowność w przypadku realizacji
diagnostyki, brak wykonania kontraktów z powodu
braku personelu, istnieje znaczne zróżnicowanie
pomiędzy regionami w dostępie i organizacji
w zakresie reumatologii,
25
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•

•

brak jest spójnego modelu opieki nad pacjentem
ze schorzeniami reumatycznymi (z wyjątkiem
programów lekowych), a zakres dostępnych danych jest
niewystarczający dla opracowania pożądanego modelu.
Chorzy przewlekle wymagają wielokrotnych porad
i hospitalizacji w ciągu roku, w rezultacie liczba
świadczeń odniesiona do liczebność populacji chorych
na danym terenie (województwo lub powiat)
może być właściwym punktem odniesienia
dla analiz porównawczych.

Z kolei czasy oczekiwania są miernikiem poziomu zaspokojenia tzw. uświadomionych potrzeb zdrowotnych.
Wady polskiego systemu kolejkowego zostały trafnie opisane w Raporcie.
Uzupełniający i przyszłościowy charakter mogą mieć rekomendacje poszukiwania zryczałtowanego modelu opieki koordynowanej nad pacjentem oraz poszukiwania sposobów
płacenia za efekt (np. obniżenie kosztów świadczeń finansowych z tytułu niezdolności do pracy).”
MODUŁ IV: „KSZTAŁCENIE LEKARZY
REUMATOLOGÓW W POLSCE”

Prof. dr hab. n. med.
Roman Danielewicz

„Autorzy omawianego opracowania postawili sobie ambitne
zadanie poddania analizie „zasobów ludzkich” tzn. lekarzy
specjalistów w dziedzinie reumatologii.
Badaniem objęto dane dotyczące wszystkich etapów kształcenia – począwszy od studentów kierunku lekarskiego po
lekarzy specjalistów (ten etap kształcenia, tzn. specjalizację oceniono najdokładniej). W badaniu wzięto pod uwagę
oprócz prostych danych statystycznych (liczba lekarzy specjalistów), także czynniki demograficzne, udział kobiet i mężczyzn w grupie specjalistów, rozkład geograficzny specjalistów reumatologów w kraju i inne.
Niezwykle istotne z punktu widzenia dostępu pacjentów do
lekarzy specjalistów jest rozkład liczby reumatologów w poszczególnych województwach.. Opracowanie jest niezwykle
cennym wsparciem analitycznym dla zespołu Konsultanta
Krajowego i innych decydentów, dla dalszego planowania rozwoju tej istotnej dziedziny medycyny, jaką jest reumatologia.

ich wykorzystania i liczby uruchamianych miejsc (w tym miejsc
rezydenckich), a także niedostatki programu specjalizacji.
Pragnę podkreślić, iż w moim kilkuletnim doświadczeniu
pracy w obszarze zasobów ludzkich, tylko raz spotkałem się
z tak szerokim opracowaniem dotyczącym jednej dziedziny
specjalizacji. Opracowanie to przygotował Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej, Profesor Jan Kulig ze
współpracującym zespołem w roku 2009.
Niniejsze opracowanie obejmujące kilka modułów opisujących szczegółowo sytuację w dziedzinie reumatologii jest
jeszcze bogatsze, gdyż obejmuje szerzej aspekty dotyczące
finansowania świadczeń zdrowotnych a także dane dotyczące innych zasobów (ambulatoria, szpitale, kadra etc.) w omawianej dziedzinie.”

8. REKOMENDACJE KOŃCOWE
Opracowanie niniejszych rekomendacji stanowiło jeden
z głównych celów badawczych w ramach realizowanego Projektu. Specyfikę reumatologii i zakres tej dyscypliny uznano
za możliwe do opisania i analizy w oparciu o cztery filary,
wyznaczające merytoryczną i formalną strukturę Raportu.
Zadanie badawcze podzielono na autonomiczne obszary,
kluczowe dla funkcjonowania opieki reumatologicznej. Dokonano oceny wykorzystywanych zasobów (w tym infrastruktury), trybu i efektów kształcenia lekarzy tej specjalności, zasad i zakresu finansowania świadczeń dla pacjentów reumatologicznych oraz sporządzono, stanowiącą punkt
wyjścia, diagnozę epidemiologiczną.
O ile na podstawie przeprowadzonych badań reumatologia jawi
się jako zwarta i stosunkowo odrębna dyscyplina medyczna,
o tyle jej relacje z innymi ogniwami systemu opieki zdrowotnej
– i szerzej – jej pośredni i bezpośredni wpływ na makrosystem
zabezpieczenia społecznego stanowi problem i wyzwanie dla
decydentów, w tym szczególnie dla organów władzy publicznej.
Nie budzi bowiem wątpliwości udowodniona na kartach Raportu teza, że ten obszar zorganizowanego zabezpieczenia
potrzeb zdrowotnych obywateli rzutuje na ogromne koszty
społeczne i ogólnosystemowe. Zaniedbania w zakresie przeciwdziałania niepełnosprawności i ograniczania jej skutków,
bariery w pełnieniu przez pacjentów zwykłych ról społecznych oraz ich niska zdolność do podmiotowego funkcjonowania na rynku pracy generują gigantyczne, niedoszacowane wciąż koszty po stronie bilansu wydatków publicznych.
Podobnie jak wydatki na świadczenia kierowane w postaci
rent i zasiłków oraz inne płatności transferowe. Obciążenie
finansów dotyczy również budżetów gospodarstw domowych, rodzin, w których funkcjonują osoby dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością.

W odniesieniu do kształcenia podyplomowego, analiza ta jest
przeprowadzona bardzo dokładnie z podkreśleniem mocnych
i słabych stron tego systemu. Autorzy dokładnie wskazują
główne cechy systemu specjalizacji, liczbę miejsc specjalizacyjnych w kraju i w poszczególnych województwach, stopień
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Zespół badawczy, chcąc wypełnić lukę informacyjną w zakresie oceny tych kosztów, napotkał na rozmaite bariery
związane z dostępnością i jakością zagregowanych danych
oraz informacji mogących być podstawą racjonalnych decyzji
organizatora systemu, a więc Ministra Zdrowia i publicznego
płatnika, a więc NFZ. Z tego też powodu uznano, że najważniejsze rekomendacje dla wszystkich adresatów Raportu dotyczyć będą racjonalizacji i odpowiedniego modelowania zarządzania informacją w systemie. Najlepszym rozwiązaniem
wydaje się był powołanie do życia platformy informacyjnej
administrowanej przez Instytut Reumatologii w Warszawie,
przy aktywnym udziale innych podmiotów. Możliwe i celowe
jest wykorzystanie w tym zakresie nowoczesnych technologii zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych, a także
niestandardowe formy organizacyjno – prawne w postaci
umowy outsourcingowej, partnerstwa publiczno-prawnego
czy konsorcjum naukowego.

1.1. opracować jednolity katalog jednostek chorobowych
z dziedziny reumatologii, z uwzględnieniem kodów ICD 10
i krótkich kryteriów rozpoznań, a także wzór ankiety pacjen
ta dokumentującej występowanie istotnych parametrów
charakterystycznych dla danej jednostki chorobowej,

Członkowie zespołu badawczego w pełni świadomi są ograniczeń instytucjonalnych i procesowych dla wprowadzenia
w życie niektórych proponowanych rozwiązań systemowych.
W celu eliminacji lub zmniejszenia tych ograniczeń zarówno
raport, jak i same rekomendacje były i są nieustannie przedmiotem szerokich i pogłębionych konsultacji z interesariuszami, adresatami i beneficjentami projektowanych zmian.

1.3. zapewnić pełną koordynację w obszarze zbierania danych, ich przetwarzania, analizowania i wniosków przydatnych dla odbiorców w procesie decyzyjnym lub ich sprawozdawczości, poprzez opracowanie wytycznych i wzmocnienie
odpowiedzialności Instytutu Reumatologii w Warszawie,
a także środowiska reumatologów,

1. Należy utworzyć Krajowy Elektroniczny Rejestr Pacjentów
z Chorobami Reumatologicznymi oraz wdrożyć rozwiązania
mające na celu skuteczne i efektywne sprawozdawanie danych do Rejestru, a w szczególności:

1.2. uwzględnić w Rejestrze kluczowe jednostki chorobowe,
takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające
zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, toczeń układowy, a także pierwszorazowe rozpoznanie
oraz np. każdorazową hospitalizację, zastosowanie leczenia
innowacyjnego, choroby współistniejące, orzeczenie o niepełnosprawności, skierowanie na leczenie uzdrowiskowe;
rejestr powinien przede wszystkim koncentrować się na
rozpoznaniach generujących najwyższe koszty, zaś choroby o przebiegu zwyrodnieniowym nie powinny zaciemniać obrazu rejestrów reumatologicznych,

1.4. umożliwić komunikację pomiędzy zbiorami danych administrowanymi przez rozmaite podmioty i instytucje publiczne, w tym Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Główny
Urząd Statystyczny, Centrum Systemów Informatycznych
w Ochronie Zdrowia, rejestr zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez wojewodów.
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2. Należy zmienić zasady i sposób organizacji oraz finansowania świadczeń reumatologicznych ze środków publicznych, doprowadzić do powstania nowoczesnego i efektywnego systemu koordynowanej opieki nad pacjentem
reumatologicznym, a w szczególności:
2.1. dokonać zmiany modelu funkcjonowania poradni reumatologicznych, z położeniem nacisku na wczesną wykrywalność
oraz szybką i nowoczesną diagnostykę związaną z pierwszorazowym rozpoznaniem chorób reumatologicznych,
2.2. utworzyć ośrodki reumatologiczne drugiego stopnia referencyjności, co winno być poprzedzone uzgodnieniem kryteriów rankingujących i kwalifikujących poszczególne placówki
oraz wprowadzeniem standardów terapeutycznych dla pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby reumatologicznej,
2.3. opracować wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia zasady przyznawania i kryteria certyfikujące
jakość oddziałów reumatologicznych i placówek ambulatoryjnych wraz ze stworzeniem pakietu zachęt i czytelnych, atrakcyjnych reguł premiowania placówek uzyskujących certyfikaty,
2.4. wyrównać dostęp do świadczeń z zakresu ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, w szczególności pacjentów niepełnosprawnych, poprzez uruchomienie mechanizmów sprzyjających
tworzeniu poradni reumatologicznych na obszarach pozbawionych odpowiedniej infrastruktury technicznej i medycznej,
2.5. wypracować i wprowadzić w pełni przejrzyste kryteria kwalifikowania pacjentów na leczenie szpitalne i procedury finansowane w ramach programów terapeutycznych, z wykorzystaniem
weryfikowalnego mechanizmu list oczekujących i deklarowanego średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia,

Przyjęcie pakietu powyższych rekomendacji pozwoli na osiągniecie następujących efektów:
• uzyskanie narzędzi do prowadzenia rzetelnej
oceny epidemiologicznej w dziedzinie reumatologii
i wszechstronnej, wieloprzekrojowej
analizy kosztów systemowych,
• ujednolicenie terminologii i słowników bazowych,
umożliwiających odpowiednią komunikację,
• monitorowanie diagnostyki, procesu postępowania
choroby, udzielonych świadczeń oraz ich efektu
zdrowotnego u poszczególnych pacjentów,
jak i dla określonych populacji,
• zebranie pełnej i aktualnej informacji na temat
placówek opieki zdrowotnej funkcjonujących
w obszarze reumatologii umożliwiające
zobiektywizowaną ocenę ich potencjału,
• promowanie jakości udzielanych świadczeń,
zapewnienie równego i odpowiedniego dostępu
pacjentów wymagających opieki reumatologicznej,
przy racjonalizacji wydatków publicznych i możliwości
doszacowania ich znaczenia w kontekście
kosztów ogólnospołecznych.
Wnioski płynące z Raportu i niniejsze rekomendacje stanowią kompleksową ofertę dla decydentów i innych instytucji
publicznych. Skorzystanie z niej może stanowić zarówno wypełnienie zaleceń europejskich, jak i stanowić formę realizacji zatwierdzonego przez Radę Ministrów w formie uchwały
Narodowego Programu Zdrowia.
Uznaje się za konieczne podjęcie dalszych badań, a pogłębienie analiz uwarunkowane jest ściśle wdrożeniem niniejszych
rekomendacji, szczególnie w obszarze budowania i wykorzystywania odpowiednich narzędzi do zarządzania informacją.

2.6. uwzględnić, w ramach koordynowanej opieki nad pacjentem, potrzebę wypracowania kryteriów kwalifikujących do rehabilitacji oraz monitorowania jakości i dostępności świadczeń z zakresu rehabilitacji, w tym prowadzonej w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych.
3. Należy zrewidować obecny system kształcenia lekarzy, zarówno pod względem przekazywanej wiedzy na etapie przeddyplomowym, jak i naboru, czasu trwania i zakresu specjalizacji z dziedziny reumatologii, a także wymodelować odpowiednio kształcenie podyplomowe, z uwzględnieniem aktualnych standardów leczenia i z wykorzystaniem nowoczesnych
narzędzi kształcenia na odległość (typu e-learning).
4. Konieczne jest zwiększenie efektywności leczenia uzdrowiskowego pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi,
z uwzględnieniem pilnej potrzeby opracowania kryteriów
dla sanatoriów o profilu reumatologicznym i zmian systemowych umożliwiających kontynuację terapii blisko miejsca
zamieszkania pacjenta.

Przyjęte Uchwałą Rady
Naukowej w dn. 19 maja 2011 r.
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„Reumatyzm
jest strasznym wszędzie
rozprzestrzenionym cierpieniem,
które nie oszczędza ani biednych, ani bogatych
i znajdzie ofiary zarówno w chacie jak i w pałacu.
Formy w jakich się to cierpienie przejawia, są bardzo różnorodne
i często bywa, że choroba zupełnie inaczej określona, okazuje się
później nieczem innem jak reumatyzmem.” Opis ten, pochodzący z reklamy
berlińskiego aptekarza zamieszczonej przed ponad stu laty w prasie polskiej,
zupełnie dobrze pasuje także do czasów nam współczesnych.
Może mniej mamy i chat, i pałaców, ale reumatologia stanowi także dziś
jedno z istotniejszych zagadnień zdrowia publicznego naszej populacji.
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