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System opieki zdrowotnej, szpital, świadczenie szpitalne

• Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia: system opieki zdrowotnej to 
spójna całość, której liczne elementy, w tym szpitale, są wzajemnie powiązane i 
wspólnie oddziałują, wpływając pozytywnie, na stan zdrowia (jego promocję, 

przywracanie i utrzymanie) ¹

• Przedsiębiorstwo – zespół składników majątkowych, za pomocą którego 
podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej

• Szpital – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten 

wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne ²

• Świadczenie szpitalne – wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia 
zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, 
które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i 
całodobowych, świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z 

zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin ²
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

¹ The World Health Report 2000: health systems – improving performance, World Health Organization               

² Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej , (Dz. U. 2011 nr 112, poz. 654)          



Koszty świadczeń zdrowotnych w Polsce w 2011 roku                               
finansowane przez NFZ 

Rodzaj świadczenia Wartość [zł] %

Leczenie szpitalne 27 536 621 000 47%

Refundacja cen leków 8 825 150 000 15%

Podstawowa opieka zdrowotna 7 334 749 000 13%

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 4 437 171 000 8%

Opieka psychiatryczna 2 015 191 000 3%

Rehabilitacja lecznicza 1 829 838 000 3%

Ratownictwo medyczne 1 758 472 000 3%

Leczenie stomatologiczne 1 710 332 000 3%

Inne 2 776 797 000 5%

Razem 58 224 321 000 100%



Kategorie  szpitali w Polsce

Według wielkości:

• Małe – mniej niż100 łóżek

• Średnie – od 100 do 400 łóżek

• Duże – więcej niż 400 łóżek

Według zasięgu działania:

• Wojewódzkie - 220

• Powiatowe - 237

• Miejskie - 57 

• Kliniczne - 42

• Instytuty - 14

• MSW – 22

• Wojskowe – 16

Według statusu własności:

• Publiczne - 608

• Niepubliczne - 135      

W Polsce każdy szpital niezależnie od wielkości,  zasięgu działania, statusu

własności  i formy organizacyjnej podlega przepisom ustawy o działalności  leczniczej  

( Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654)



Porównanie szpitala publicznego z niepublicznym

Szpital  Publiczny  - SP ZOZ Szpital  Niepubliczny  - Sp. z o.o.

Podmiot Tworzący Zgromadzenie Wspólników

Rada Społeczna Rada Nadzorcza

Dyrektor Zarząd Spółki
Prezes Zarządu

Zastępcy Dyrektora: 
1.ds. Lecznictwa
2.ds. Finansowych
3.ds. Infrastruktury

Dyrektorzy:
1.ds. Lecznictwa
2.ds. Finansowych
3.ds. Infrastruktury

Komórki organizacyjne:
• Oddziały
• Poradnie
• Diagnostyka
• Apteka szpitalna

Komórki organizacyjne:
• Oddziały
• Poradnie
• Diagnostyka
• Apteka szpitalna



Porównanie szpitala publicznego z niepublicznym  c.d.

Szpital  Publiczny  - SP ZOZ Szpital  Niepubliczny  - Sp. z o.o.

Rada Społeczna – bez wynagrodzenia Rada Nadzorcza – z wynagrodzeniem

Członkowie Rady Społecznej:
• przedstawiciel rektora uczelni medycznej
• przedstawiciel wojewody
• przedstawiciel prezydenta miasta
• przedstawiciel organu administracji rządowej  

Członkowie Rady Nadzorczej:
• są powoływani spośród osób, które zdały 

egzamin, o którym mowa w przepisach
o komercjalizacji i prywatyzacji 

ZADANIA – wnioski i opinie w sprawach:
• planu finansowego (w tym planu inwestycyjnego)

• rocznego sprawozdania z planu finansowego
• kredytów bankowych lub dotacji
• podziału zysku
• zbycia aktywów trwałych
• zakupu nowej aparatury medycznej

ZADANIA – wnioski i opinie w sprawach:
• planu finansowego (w tym planu inwestycyjnego)

• rocznego sprawozdania z planu finansowego
• kredytów bankowych lub dotacji
• podziału zysku
• zbycia aktywów trwałych
• zakupu nowej aparatury medycznej



Regulamin  organizacyjny

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych,               

nie uregulowane w ustawie* lub statucie, określa regulamin organizacyjny 

W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą

określa się w szczególności:

• nazwę podmiotu

• cele i zadania podmiotu

• strukturę organizacyjną podmiotu

• rodzaje działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń
zdrowotnych

• miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

• przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

• organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych

• sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi

• warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność
leczniczą

_________________________________________________________________

*Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 122, poz. 654)



Hospitalizacja

• Hospitalizacja*– całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w 
trybie planowym lub nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-
terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia 
świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu lub zgonu

• Leczenie jednego dnia* – udzielanie świadczeń gwarantowanych 
świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie 
nieprzekraczającym 24 godzin

________________________________________________________________

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2011 nr 202, poz. 1191)



Liczba hospitalizacji w Polsce w latach: 2009 – 2011

2009 rok – 8 220 835  
2010 rok – 8 070 835 
2011 rok – 8 113 661 



Liczba hospitalizacji w Polsce w 2011 roku                      
w podziale na poszczególne kategorie szpitali

Szpital Liczba hospitalizacji

Powiatowy, Miejski 2 923 486

Wojewódzki 2 517 962

Kliniczny 1 512 443

MSW, Wojskowy 203 069

Niepubliczne 956 701

Suma dla Polski 8 113 661



Średnia wartość hospitalizacji w Polsce w 2011 roku                            
w podziale na poszczególne kategorie szpitali

Szpital Średnia wartość hospitalizacji

Powiatowy, Miejski 2 663 zł

Niepubliczny 2 825 zł

MSW, Wojskowy 3 203 zł

Wojewódzki 3 432 zł

Kliniczny 4 512 zł

Średnia dla Polski 3 279 zł



Wartość rynku farmaceutycznego w Polsce w 2011 roku                    
według cen producenta w PLN

Kwartał Cały rynek Rynek szpitalny %

I kwartał 5 563 000 000 712 000 000 12,8%

II kwartał 4 978 000 000 749 000 000 15,0%

III kwartał 4 999 000 000 760 000 000 15,2%

IV kwartał 5 331 000 000 761 000 000 14,2%

Razem 20 871 000 000  2 982 000 000 14,3%



RYNEK SZPITALNY  2012 r. - średnia cena leku w PLN według cen producenta 
w podziale na województwa



Struktura zakupu leków przez szpitale w 2011 r. według klas ATC 
Procentowy udział w ogólnopolskim rynku szpitalnym ilościowo



Struktura zakupu leków przez szpitale w 2011 roku według klas ATC
Procentowy udział w ogólnopolskim rynku szpitalnym wartościowo



Programy terapeutyczne oraz chemioterapia                       
w Polsce w 2011 roku

• NFZ finansował 37 terapeutycznych programów zdrowotnych 

- wartość świadczeń: 1 361 773 000 zł

• Chemioterapia – wartość świadczeń:  1 561 591 000 zł

• Chemioterapia niestandardowa

- liczba wydanych zgód: 6 346

- wartość świadczeń: 169 958 894 zł



10 leków generujących najwyższe koszty (w zł)                                                     
w ramach programów terapeutycznych w 2011 roku 



10 leków generujących najwyższe koszty (w zł)                                                      
w ramach chemioterapii w 2011 roku



Najdroższe  terapie

• Wartość sprzedaży leków do wszystkich szpitali w Polsce w 2012 roku wynosiła      
3 mld 200 mln zł

• NFZ policzył koszty drogich pacjentów w Polsce w 2011 roku, których leczenie 
kosztowało powyżej 100 000 zł
- w 2011 r.  takich pacjentów było 14 000 – ich leczenie kosztowało 2,2 mld zł

• Leczenie najdroższego pacjenta w Polsce w 2011 roku kosztowało 3,4 mln zł
w tym  farmakoterapia 2,8 mln zł
- dziecko z zespołem Huntera (mukopolisacharydoza) w Koninie

• Najdroższy lek na świecie: Glybera zarejestrowany w 2012 roku – pierwszy lek 
genowy modyfikujący ludzkie DNA                                                  
- koszt terapii jednego pacjenta z zespołem chylomikronemii wynosi 1,2 mln euro 



Funkcjonowanie  apteki  szpitalnej

• Zadania:

Udzielanie usług farmaceutycznych  - art. 86 ustawy prawo farmaceutyczne                         
(Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271, z późniejszymi  zmianami)

• Wymagania:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń
wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki                 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 161, poz. 1338)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, 
jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1395)

• Ustawa prawo farmaceutyczne przewiduje możliwość realizowania wybranych 
zadań apteki szpitalnej (Art. 87 ust.4) przez dział farmacji szpitalnej, nie 
określając wymagań jakie dział powinien spełniać (wymagań: lokalowych, 
kadrowych, sprzętowych), dlatego:

• Przepisy ustawy prawo farmaceutyczne nie pozwalają na ustalenie warunków 
działania działu farmacji  szpitalnej w drodze wykładni prawnej

• Komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 15 listopada  
2011 r. oraz z dnia 12 marca 2012 r. nie stanowią źródła prawa



Funkcjonowanie  Apteki  Szpitalnej

• Ustawa o działalności leczniczej uchyliła obowiązek prowadzenia aptek 
szpitalnych

• Podstawowe zadania apteki szpitalnej może wykonywać dział farmacji 
szpitalnej

• Zastąpienie apteki szpitalnej działem farmacji szpitalnej wymaga tylko 
zmiany regulaminu organizacyjnego szpitala, która może być dokonana 
przez dyrektora szpitala

• Zastąpienie apteki szpitalnej działem farmacji szpitalnej wymaga 
powiadomienia właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

• Inspekcja farmaceutyczna ma kompetencje do kontrolowania działów 
farmacji szpitalnych, lecz nie może stawiać im wymogów, których nie ma w 
przepisach prawa 

• Analogia do uregulowań dotyczących apteki szpitalnej może okazać się
niewystarczająca



Funkcjonowanie  Apteki  Szpitalnej

• W ustawie o refundacji leków* trzy artykuły dotyczą bezpośrednio aptek 
szpitalnych:

• Art. 9 ust. 1 i ust. 2 

Na początku 2012 roku zapisy stworzyły duży problem interpretacyjny 
ponieważ tylko na szpitale został nałożony obowiązek nabywania leków po 
cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu. Obowiązek taki nie został
nałożony na producentów ani na hurtownie. W związku z tym Ministerstwo 
Zdrowia wydało trzy komunikaty w tej sprawie (9 stycznia, 24 lutego i 16 
marca), które trochę osłabiły wymowę tego przepisu.

• Art. 49 ust. 3 

Dnia 30 czerwca 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności 
leczniczej, która zmieniła zapis w tym artykule. Znowelizowany zapis w ogóle 
nie dotyczy szpitali, co oznacza, że szpitale mogą przyjmować różne 
darowizny, także darowizny wszystkich leków.

• Art. 60 pkt. 9

Apteka szpitalna może zaopatrywać w leki inne szpitale na podstawie 
zawartej umowy.                                                 
______________________________________________________________

* Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz      

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 696)



Komitet  kontroli  zakażeń szpitalnych *

W skład komitetu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą pracownicy szpitala:

1. Kierownik szpitala lub jego przedstawiciel oraz wyznaczeni przez niego 
kierownicy komórek organizacyjnych szpitala, w tym działu diagnostyki 
mikrobiologicznej, centralnej sterylizatorni, apteki szpitalnej

2. Przewodniczący oraz członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

3. Osoba kierująca pracą pielęgniarek w szpitalu

4. Lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy

Do zadań komitetu kontroli zakażeń szpitalnych należy:

• opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń
szpitalnych

• ocena wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez zespół kontroli 
zakażeń szpitalnych

• opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii 
zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu

___________________________________________________________________

* Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

(DZ. U. 2008 nr 234, poz. 1570 ; art. 15)



Komitet  Terapeutyczny,   receptariusz  szpitalny

• Komitet Terapeutyczny jest powoływany przez Dyrektora  szpitala

• Głównym zadaniem Komitetu Terapeutycznego jest redagowanie, modyfikacja  
oraz aktualizacja receptariusza szpitalnego

• Receptariusz szpitalny to spis leków w układzie alfabetycznym i/lub w układzie 
ATC (Anatomiczno-Terapeutyczno-Chemicznym) 

• Leki w receptariuszu mogą być dodatkowo usystematyzowane według klas 
dostępności w szpitalu na przykład: leki zalecane, leki rezerwowe, leki 
rezerwowe zastrzeżone

• Celem receptariusza szpitalnego jest racjonalizacja farmakoterapii oraz 
jej dostosowanie do profilu oddziałów wchodzących w skład szpitala

• Receptariusz szpitalny powinien zawierać załączniki na przykład:   

1. Wniosek o sprowadzenie leku spoza receptariusza

2. Zapotrzebowanie (recepta) na lek rezerwowy (zastrzeżony)

3. Wniosek o wprowadzenie leku do receptariusza

4. Wniosek o skreślenie leku z receptariusza

Treść, układ, stopień szczegółowości, format, częstotliwość aktualizacji  

receptariusza szpitalnego ustala Komitet Terapeutyczny



Zespoły  żywieniowe*

• Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji poddaje 
wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem 
szpitalnego oddziału ratunkowego, przesiewowej ocenie stanu odżywienia

• Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, 
prowadzący leczenie żywieniowe, jest obowiązany od 1 stycznia 2013 roku  
do formalnego powołania zespołu żywieniowego  

• W skład zespołu żywieniowego wchodzą, co najmniej: lekarz, pielęgniarka, 
farmaceuta i dietetyk, którzy posiadają zaświadczenia o ukończeniu kursu 
z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego 

_______________________________________________________________

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2011 nr 202, poz. 1191)



Stanowisko  Naczelnej  Rady  Aptekarskiej                       
w sprawie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne 

• Dnia 21 listopada 2012 r. zaproponowałem następujące zapisy w 
stanowisku NRA wystosowanym do Ministra Zdrowia:

1. Ustalenie minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów i techników 
farmaceutycznych w aptekach szpitalnych.

2. Zapewnienie obecności farmaceuty w zespole badawczym w przypadku 
prowadzenia badań klinicznych w szpitalu.

3. Umieszczenie delegacji dla Ministra Zdrowia , by w drodze rozporządzenia 
określił wymagania (lokalowe, organizacyjne) dla działu farmacji szpitalnej.

4. Umieszczenie delegacji dla Ministra Zdrowia, by w drodze rozporządzenia 
określił wyroby medyczne, które apteka szpitalna zobowiązana jest 
prowadzić.

5. Określenie szczególnych warunków dla pracowni do sporządzania leków 
cytotoksycznych w dawkach dziennych oraz dla pracowni do sporządzania 
mieszanin do żywienia pozajelitowego.



Dziękuję za uwagę


