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STRESZCZENIE 

 W niniejszej pracy wykorzystano metodę analizy benchmarkingowej dla poszukiwania 

doskonalszych rozwiązań w zakresie organizacji i finansowania metod terapii nerkozastępczych 

u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek w Polsce.  

 Analizy dokonano w ujęciu globalnym, po wybraniu do badania jako punktu odniesienia, 

trzech krajów: USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Dane zebrane w wyniku analizy  

w porównywanych krajach, zostały skonfrontowane z realiami polskiego rynku terapii 

nerkozastępczych.  Dane  pozyskano w oparciu o materiały ze  stron World Health Organization 

(WHO), Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) i European Union 

(EU) oraz z badania Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS) i jego subbadania 

pod nazwą  International Study of Health Care Organization and Financing  (ISHCOF), opartego 

na fazie II DOPPS, prowadzonej w latach 2004-2005. W badaniu wykorzystano również inne 

dostępne analizy i opracowania, zawierające dane na temat problematyki tej pracy, prowadzone 

oddzielnie w analizowanych krajach. Bardzo ważne są dane uzyskane z krajowych rejestrów 

nefrologicznych, które  prezentują zestawienia rocznych sprawozdań statystycznych dotyczących 

epidemiologii i leczenia schyłkowej niewydolności nerek, np.: USRDS (USA), Annual Renal 

Registry (Wielka Brytania), Polski Rejestr Nefrologiczny. Największe problemy dotyczyły 

pozyskania w miarę świeżych danych z Niemiec,  dlatego też  pochodzą one z lat 2003 - 2004  

 i oparte są na badaniu  ISHCOF. Uzasadnieniem dla wyboru powyższych krajów do analizy jest 

doświadczenie w zakresie finansowania leczenia nerkozastępczego oraz różnorodne systemy  

ochrony zdrowia.  

 Rezydualny system  w USA, polegający na samofinansowaniu dostępności do opieki 

zdrowotnej przez korzystających z usług. Tylko niewielka część obywateli USA otrzymuje 

prawo do opieki zdrowotnej, mimo braku finansowania składek lub niewspółmiernie większy 

zakres świadczeń niż wartość ubezpieczenia. Tak dzieje się między innymi z pacjentami 

poddawanymi leczeniu nerkozastępczemu, którzy od roku 1972  otrzymują świadczenia  

w ramach systemu Medicare. Zaletą tego systemu jest bardzo dokładna i szczegółowa analiza 

kosztów wszystkich świadczeń, usług i procedur medycznych. Jako przykład mogą służyć 

dostępne dane w ramach rejestru nefrologicznego USRDS Annual Report.  

 W kolejnym, wybranym do badania kraju, Wielkiej  Brytanii, funkcjonuje  tzw. model  

Beveridg’a, czyli budżetowy system ochrony zdrowia. Całość opieki finansowana jest w ramach 

Narodowej Służby Zdrowia (National Health Service). Wszyscy potrzebujący opieki otrzymują 

takie świadczenia, jakie zostaną im zlecone przez pracownika NHS. Zaletą tego systemu jest 
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całościowe podejście do zdrowia, jako zdrowia publicznego, zarówno w zakresie kosztów jak  

i organizowania opieki. Bardzo duży nacisk w tym systemie kierowany jest na  profilaktykę. 

Przykładem może być wprowadzony  w 2005 roku program pod nazwą „NHS and Social Care 

Model” oferujący wsparcie dla osób samotnych i przewlekle chorych w ich środowisku życia. 

Takie działania mają za zadanie, przede wszystkim zmniejszyć koszty leczenia zaostrzeń 

 i powikłań chorób przewlekłych, które wynikają bardzo często wskutek  zaniedbania terapii (złe 

przyjmowanie leków, brak realizacji recept, niewłaściwe zachowania zdrowotne, brak 

umiejętności w wykonywaniu pomiarów glikemii i ciśnienia krwi itp.) przez chorego 

niesamodzielnego, samotnego. Budżetowy system funkcjonujący w Wielkiej Brytanii może być 

przykładem dużego wysiłku Państwa, celem zapewnienia dobrej opieki potrzebującym,  

z jednoczesnym stawianiem wymagań wobec pacjentów w zakresie współdziałania w dbaniu  

o zdrowie. W Polsce pacjenci edukowani są w dużej mierze tylko w zakresie ich praw, nie 

ponosząc żadnych konsekwencji, jeżeli nie realizują zaleceń lekarskich. Tym samym 

przyczyniają się do marnotrawienia środków finansowych  przeznaczanych na  farmakoterapię, 

leczenie powikłań oraz czas pracy specjalistów.  

 Niemiecki system ubezpieczeń, to Bismarckowski system kas chorych i ubezpieczeń 

wzajemnych, który  narzuca konieczność regularnego opłacania składek zdrowotnych.  

W ramach tych składek pacjenci mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej. Podobny 

system funkcjonuje od roku 1999 w Polsce. Opłacana składka zdrowotna jest procentowo 

naliczana od dochodu pracownika, zgodnie z prawem, Państwo zwraca część składki 

zdrowotnej, tj. 7,5% z 9 % pozwalając na jej automatyczne odliczanie od podatku. W obu 

krajach podstawą korzystania ze świadczeń, w ramach ubezpieczenia, jest aktualny dokument 

potwierdzający wnoszenie składek zdrowotnych. W innym przypadku świadczenia są 

pełnopłatne. W Polsce problemem są zatem chorzy nie posiadający ubezpieczenia, którym  

świadczeniodawca nie może odmówić świadczeń ratujących życie ( takim jest hemodializa), 

natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), czyli płatnik odmawia pokrycia kosztów terapii.  

 W badanych krajach leczenie nerkozastępcze wygląda bardzo podobnie w zakresie 

stosowanych metod, jak w Polsce; stosowana jest hemodializa (HD), dializa otrzewnowa (DO)  

i transplantacja nerki (Tx). Wyjątkiem jest hemodializa domowa, której nie wykonuje się  

w Polsce. Wykorzystanie tych metod we wszystkich analizowanych krajach jest podobne  

do tendencji światowych (dane 2008 r.): hemodializa w 69 %, dializa otrzewnowa  

w 8 %, transplantacja nerki w 23 procentach. Najpowszechniej stosowaną metodą jest 

hemodializa, która w Polsce stanowi 60 % ( 2009 rok), w USA 65 % 2010 roku w Niemczech  

70 % (2004) a w Wielkiej Brytanii 44 % (2007). Organizacja leczenia w stacjach dializ wygląda 
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nieco odmiennie, ponieważ w Polsce nie funkcjonują tzw. stacje satelitarne, podlegające 

nadzorowi ośrodka szpitalnego. Kolejną, ważną różnicą pojawiającą się w analizie jest 

promowana w Wielkiej Brytanii, paliatywna opieka wspomagająca dla pacjentów nie 

podejmujących leczenia nerkozastępczego lub przerywających terapię. Tym samym chorzy 

wyrażają świadomie wolę wcześniejszej śmierci, otrzymują jednak w tym czasie dużą pomoc 

medyczną i wsparcie. Pacjentami zajmują się wówczas zespoły składające się z lekarzy, 

psychologów, pielęgniarek, dietetyków i pracowników socjalnych. Ich zadaniem jest objęcie  

holistyczną opieką pacjenta i jego rodzinę lub opiekunów, włącznie do wsparcia w okresie 

umierania, przygotowania pogrzebu i przeżywania żałoby.  

 Przeszczepy są metodą  mniej dostępną, ale odsetek chorych żyjących z czynnym 

przeszczepem wśród wszystkich leczonych nerkozastępczo zarówno w Polsce jak i  badanych 

krajach przekracza 25 %.  W Polsce  na koniec 2007 roku stanowił 31 %; według danych na rok 

2002 w Niemczech odsetek ten wynosił  25%,  w  USA około  30 %. W Wielkiej Brytanii, 

pacjenci z czynnym przeszczepem nerki stanowią najwyższy odsetek wśród leczonych 

nerkozastępczo,  na koniec roku 2009 wynosił on aż 48 %. To kolejny dowód na dążenie do 

optymalizacji kosztów całkowitych terapii nerkozastepczych w tej grupie chorych w Wielkiej 

Brytanii. Transplantacja nerki (Tx) jest najkorzystniejszą metodą terapii, zarówno pod względem 

ekonomicznym jak i jakości życia pacjenta. Koszty Tx w Niemczech w latach następnych po 

wykonaniu zabiegu przeszczepiania wynoszą około 10 tys. USD według parytetu siły nabywczej 

(OECD PPP 2002). Są to koszty monitorowania stanu pacjenta i podawania leków 

immunosupresyjnych. Mogą ulegać zwiększeniu w przypadku powikłań. Najbardziej 

zagrażającymi powikłaniami są zakażenia oraz odrzucenie przeszczepu w wyniku zaniedbania  

przyjmowania leków  immunosupresyjnych, wówczas pacjent wraca do leczenia dializami. 

  Dane dotyczące kosztów terapii są ważnym elementem niniejszej pracy. W Polsce system 

szacowania kosztów jest różnorodny; inaczej szacowane są koszty przez płatnika NFZ, a inaczej 

przez świadczeniodawców. Inaczej wśród świadczeniodawców liczą koszty stacje 

ambulatoryjne, których właścicielami są najczęściej prywatni przedsiębiorcy a inaczej szpitale,  

mimo zmiany nazwy, nie funkcjonują w ramach działalności gospodarczej lecz jako jednostki 

publiczne. Pomijając te różnice i wynikające z tego spory, finansowanie dializoterapii w Polsce 

jest najniższe wśród badanych krajów. Przyczynia się do tego również ogólny status 

ekonomiczny  Polski. Wartość PKB na mieszkańca w Polsce to 12 tys  USD wg parytetu siły 

nabywczej (OECD PPP 2010) , podczas gdy w Wielkiej Brytanii jest on  trzykrotnie wyższy  

 i wynosi ponad 36 tys. USD (OECD PPP 2010); w Niemczech PKB per capita wynosi ponad 

40 tys. USD (OECD PPP 2010)  natomiast w USA osiąga pułap ponad 46 tys. USD. Porównując 
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poziom środków przeznaczanych na ochronę zdrowia jako odsetek PKB pomiędzy Polską 

(7,5%) a  USA, gdzie  całkowite wydatki na zdrowie stanowią  17,5 % PKB,  Wielką Brytanią  

z  9,6 % PKB na zdrowie oraz około 12 % w Niemczech, mamy nienajlepszy obraz możliwości 

finansowania świadczeń zdrowotnych w naszym kraju. Środki przeznaczane na zabezpieczenie 

zdrowotne Polaków są zbyt małe, by jakimikolwiek innymi metodami, poza ich zwiększaniem,  

polepszyć dostępność świadczeń i zapewnić pełne finansowanie wykonanych przez szpitale 

usług. Dotyczy to również niedoszacowanej wyceny dializoterapii w Polsce. Uwzględniając 

dane finansowe według skorygowanego kursu o wskaźnik parytetu siły nabywczej   

w przeliczeniu na dolara USA, koszty roczne hemodializoterapii pacjenta w Polsce wyceniane są 

przez NFZ na 32 tys.  USD (OECD PPP 2011), czyli ponad 64 tys PLN , podczas gdy  

w Niemczech jest to kwota  około 56 tys USD ( OECD PPP 2002), w  USA  ponad 82 tys.  USD 

(2009) a w Wielkiej Brytanii blisko 49 tys. USD (OECD PPP 2007), czyli 32 tys funtów.   

W pozostałych krajach poddanych analizie, występuje zróżnicowanie kosztów leczenia 

hemodializą prowadzoną w stacji ambulatoryjnej  i szpitalnej na korzyść ośrodka szpitalnego.  

W Wielkiej Brytanii roczny koszt HD w ośrodku szpitalnym jest wyższy o około 3 tys funtów   

i wynosi ponad 52 tys. USD(OECD PPP 2007). W Niemczech rozróżniono koszty terapii 

zależnie od struktury populacji leczonych, w zależności od wieku: koszt tygodniowy 

hemodializy (3 zabiegi) u pacjenta powyżej 60 lat, waha się w granicach 549 USD wg parytetu 

siły nabywczej (OECD PPP 2003), u pacjenta poniżej 60 roku życia  nieco mniej,  532 USD 

(OECD PPP 2003);  hemodializa u chorych z cukrzycą wyceniana jest tygodniowo na 564 USD  

(OECD PPP 2004).  

 W badanych krajach najniższe koszty leczenia występują w stacjach satelitarnych, 

ambulatoryjnych, podlegających nadzorowi merytorycznemu i organizacyjnemu jednostki  

specjalistycznej zlokalizowanej w  szpitalu. W stacjach dializ satelitarnych leczeni są chorzy 

przewlekle dializowani, nie wymagający interwencji lekarskich. Najczęściej ośrodki prowadzone 

są przez pielęgniarki, a lekarz jest dostępny w ramach nadzoru i okresowych konsultacji. W razie 

potrzeby, pacjent kierowany jest do nadzorującego ośrodka szpitalnego. Tego rodzaju 

rozwiązania zmniejszają koszty (opieka lekarska), pozwalają lepiej wykorzystać specjalistów    

(w szpitalu, dla bardziej potrzebujących pacjentów) oraz zmniejszają odległości od domu 

chorego. W Polsce takie rozwiązania obecnie nie funkcjonują. Leczenie nerkozastępcze w Polsce 

rozwija się bardzo intensywnie od wprowadzenia reformy systemu ochrony zdrowia w 1999 

roku, która umożliwiła funkcjonowanie  prywatnym przedsiębiorcom i tworzenie niepublicznych 

zakładów opieki zdrowotnej. Pozwoliło to na odnowienie infrastruktury stacji dializ, znaczne 

zwiększenie liczby miejsc dializacyjnych z 1494 istniejących w roku 1999  do 3068 w roku 
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2009, zapewniając dostępność dla każdego chorego, wymagającego tego rodzaju terapii. Aby 

zachować nadzór merytoryczny nad terapią niezależnie od tego, czy jest to ośrodek akademicki, 

ośrodek w szpitalu publicznym, czy też stacja prywatna, od roku 2005 prowadzone jest 

wieloośrodkowe, randomizowane badanie ankietowe, którego celem jest  ocena jakości leczenia 

oraz infrastruktury funkcjonujących w Polsce stacji dializ. Wyniki badań zostały opublikowane 

w Raporcie z leczenia nerkozastępczego w Polsce w 2009 roku. Uzyskane wyniki wskazują, że 

prywatne stacje hemodializy (niepubliczne), w wielu przypadkach osiągają  wyższe wskaźniki 

jakości terapii niż  stacje dializ w publicznych szpitalach i w szpitalach uniwersyteckich.  

 Podsumowując wydaje się, że zostały wyczerpane wszystkie możliwości ograniczania 

kosztów w tej dziedzinie i niezbędne jest podjęcie  działań, których celem będzie systematyzacja 

organizacji opieki nefrologicznej, objęcie holistyczną opieką chorych dializowanych jako grupy 

chorych przewlekle i opracowanie wspólnej dla wszystkich metodyki liczenia kosztów oraz 

wyceny metod leczenia nerkozastępczego.  Należy zrobić to jak najszybciej, by nie zaprzepaścić, 

tego co zostało wykonane w ostatnim dziesięcioleciu oraz, by  wprowadzić miarodajny system 

wyceny kosztów i zabezpieczenia środków finansowych na leczenie w jednym z  najbardziej 

przewidywalnych, policzalnych i epidemiologicznie zdiagnozowanych obszarów opieki 

zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia.  
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    SUMMARY    

 In this paper, a comparative analysis method was used to seek a better solution for 

organizing and financing methods of renal replacement therapy in patients with end-stage renal 

disease in Poland. The analysis was conducted on a global scale, selecting as a comparative 

model of the organization and functioning of the renal replacement therapy in three countries: 

USA, UK and Germany. The data gathered from the analysis of the compared countries has been 

confronted with the realities of the Polish market of renal replacement therapies.  

 Data was obtained on the basis of materials from of the  World Health Organization 

(WHO), Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) and European 

Union (EU) and from the data of the  study  Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study 

(DOPPS) and its sub study under the name International Study of Health Care Organization and 

Financing (ISHCOF), based on phase II of DOPPS conducted in 2004-2005.  In the study also 

was  used other available surveys and studies containing data about the issues of this work, 

carried out separately in the analyzed countries. The data obtained from  national  registries are 

also very important, who are  presenting  of the annual statistical reports of ERSD  i.e. : USRDS 

(U.S.), UK Renal Registry, Polish Register Nephrology. Great  problems was with the 

availability  data  from Germany, therefore  they come from the years 2003 - 2004 ( study 

ISHCOF).  These countries,  as the  markets  comparative,  were selected because of extensive 

experience in the financing of renal replacement therapy, and the diversity of healthcare systems.  

 In the U.S. A. it is  health system, under name residual or   self-financing  access to health 

care. Only a minority of U.S. Citizens  has the right to health care, despite the lack of funding or 

contributions  disproportionately lower than range  the insurance benefits. This happens among 

other things in patients undergoing renal replacement therapy,  who has received this benefits  

since 1972 under the Medicare system. The advantage of this system is very accurate and 

detailed analysis of the cost of all benefits, services, medical procedures. As an example may 

serve the data available in the Annual Reports USRDS . In the United Kingdom is functioning 

so-called  Beveridga's  model,  health system of budgeting. The health care is funded under the 

National Health Service (NHS). Everyone who needs care, can receive those services  which are 

commissioned by NHS staff. The advantage of this system is a holistic approach to health, as   

the public health, both in terms of costs and  functioning  of health care. Great emphasis on this 

system is put on prevention. An example would be implemented in 2005, "The NHS and Social 

Care Model” offers support for lonely people and chronically ill in their community life. That 

actions are intended mainly to reduce the costs of treatment of exacerbations and complications 
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of chronic diseases, resulting from the negligence of therapy  by the  lonely  and chronically ill 

patients  i.e.  wrong dose of  medicament , lack of implementation of the prescriptions, wrong 

health behaviours, lack of skills in performing measurements of blood glucose, blood pressure, 

etc.  The financial system used in Britain can be an example of state effort to ensure good care 

and  just placing demands on the patient to cooperate in caring for your health.  In Poland, 

patients have  educations largely only to the extent of their rights, without suffering any 

consequences if they do not want  compliance with medical recomendations.  Therefore  patients 

are contributing  sometimes to a waste of funds, allocated to pharmacotherapies , rising of 

therapy complications and  working  time  of health professionals.  In the Germany is 

functioning the insurance system  named  the Bismarckian  system of health insurance funds, 

which imposes the need for regular payment of premiums on health. As part of these 

contributions, patients may benefit from health services. A similar system has been operating 

since 1999 in Poland; cost is  of mandatory   premium  of health insurance  it is  the  percentage 

calculated on the income of the employee, and  in accordance with the law, people have  return 

part of the health premium, i.e. 7.5% from 9% payments . In both countries, based on benefits, 

the  health insurance is current when patients have a bill of health insurance. In another case, 

they must pay full cost of  health care. In Poland, for patients who not have of  health insurance,  

providers of health care can’t refuse in this time  only  operations of  life -saving  (i.e.  HD), but 

the National Health Fund (NFZ), a payer can  refuse  to cover of  the cost  of the therapies . 

 Organization of renal replacement therapy in order of used methods is very similar – 

hemodialysis (HD) , transplantation (Tx),  peritoneal  dialysis (PD)  except  home hemodialysis 

which is not carried out in Poland. Each country use these methods similarly to the global  trends 

(data 2008 y.): HD – 69 %, PD – 8 % and Tx – 23 percent. The most widely used method is 

hemodialysis, which in Poland is used in  60% (2009),  in the U.S. in 2010 near 65%, Germany 

70% (2004) and the UK 44% (2007). The organization of dialysis treatment in Poland is 

somewhat different, because in Poland do not work  so-called  satellite stations, subject to 

oversight by the  hospital. A further, important difference is supportive and palliative care   

promoted only in the UK, supportive care, palliative care for patients who are not starting of  

dialysis therapy or  patients who withdrawing from dialysis therapy. Thus, patients are 

expressing  knowingly the will of an earlier death, however at that time they receive a large 

medical assistance and support. Patients can involved in the meeting of  supportive teams 

doctors, psychologists, nurses, dietitians and social workers. Their mission is to provide holistic 

care for patient and his family or caregivers, including support during the rising process of the 

symptoms of disease, until for death and funeral, and sometimes during the time of mourning. 
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Transplants are more difficult method available, but the number of alive  patients with active 

transplant  in Poland and in the countries surveyed is more than 25%. In Poland at the end of 

2009 amounted to 8032 people, representing 31% of all  RRT patients treated; according to data 

for 2002 in Germany, this percentage was 25%, in the U.S. about  30%. In the UK , percent of  

living  patients  with  kidney transplant  was  the highest percentage among  patients  with renal 

replacement therapy, at the end of 2009 it amounted to 48%. This is yet another proof of the 

desire to optimize the total costs of therapy in these patients because transplantation of kidney  

(Tx) is the best method of treatment, both in terms of financing and quality of life. Annual cost 

of therapy  with the  kidney transplant  in Germany, in the years following the year after  

transplant operation, it 10 thousand. USD purchasing power parity (PPP 2002). These are the 

costs of patient monitoring and  cost of therapy  of immunosuppressive . They may be increased 

in the case of complications. The most threatening complications are infection and rejection as 

 a result of negligence of  immunosuppressive medicaments , in result  the patient must return  to 

dialysis therapy.   

 Data on treatment costs are an important part of this work. In Poland, the cost estimation 

system is diverse, different costs are estimated by the  National Health Fund, payer  and 

otherwise by health care providers. Otherwise, the service providers are counting the cost of 

outpatient stations, mostly owned by private entrepreneurs and otherwise in  hospitals,  owned 

by  public sector  which despite the name change, do not operate in a business context. Aside 

from these differences and disputes,  funding the  dialysis  therapy  in Poland is still the lowest 

among the studied countries.  The level of financing health care  is mostly related with indicator 

of GDP. When it is low, there  public finance are  insufficient  for many of aspects national 

economy. The GDP per capita in Poland is 12 thousand USD purchasing power parity (PPP 

OECD 2010), while in the UK is three times higher  and  is over  36 of thousand USD (OECD 

PPP 2010), in Germany per capita GDP is over 40 of  thousand USD (PPP OECD 2010)   while 

in the U.S. has a ceiling more than 46 thousand USD. Comparing the level of resources spent on 

health care as a percentage of GDP in Poland (7.5%) for health and the U.S., where total 

expenditure on health represent 17.5%, UK 9.6% of GDP on health, or about 12% in Germany, 

we have a bad  picture of the health care  financing of our country. Resources devoted to 

securing the health of Poles are too small and  is only  one method improve  -  increased  budget. 

Only this way can  improve  the availability of services and provide full cover  for services 

performed by hospitals.  

 This also applies to the valuation of undervalued dialysis in Poland. Given the financial 

data according to the adjusted rate of purchasing power parities per U.S. dollar, the annual cost 
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of hemodialysis patients in the National Health Fund in Poland are valued at 32 thousand USD 

(OECD PPP 2011), over  64 thousand PLN, while in Germany it is the amount of about  

56 thousand U.S. dollars (OECD PPP 2002), in the U.S. more than 82 thousand. USD (2009) and 

the UK, nearly 49 thousand USD (OECD PPP 2007), or 32 thousand  pounds. In the other  

analyzed countries, there are different costs of dialysis treatment carried out in the station and 

hospital outpatient center for the benefit of the hospital. In the UK the annual cost of HD in the 

hospital center is higher by about three thousand pounds and is over 52 thousand USD (PPP 

OECD 2007). In Germany, costs are different  of treatment depending on the structure of the 

population treated, for an example depending on age: the weekly cost of hemodialysis (three 

HD) in a patient over 60 years, ranges from  USD 549  purchasing power parity (PPP OECD 

2003), a patient under 60 years of age a little less 532 USD (OECD PPP 2003);costs of  

hemodialysis in patients with diabetes is valued at 564 USD per week (OECD PPP 2004). In the 

surveyed countries, medical costs are the lowest in the satellite stations, supervised substantive 

under  the organizational unit which are located in a specialized hospital. In the satellite stations 

are undergo  treatment   patients, who  doesn’t require  medical intervention. Most centers are 

run by nurses, a doctor is available for  periodic consultation. If it’s necessary, the patients are   

directed to the supervising hospital . Such solutions can  reduce costs  in medical care, they allow 

better use of specialists (in the hospital for more needy patients), and reduce the distance from 

the patient's home to dialysis center. In Poland, such  solutions does not exist. 

 Replacement therapy in Poland has been developing very intensively since the 

introduction of health reform in 1999, which allowed the operation of private businesses and the 

creation of private health care establishments. This has given benefits  the renewal of dialysis 

facilities, a significant increase in the number of  dialysis sites  from 1494 in 1999 to 3068 in 

2009, providing access all of patients requiring this type of therapy. To maintain supervision 

over the therapies, regardless of whether it is an academic center, the center in a public hospital 

or a private dialysis station, from 2005  is conducted   a multicenter, randomized survey, which 

aims to assess the quality of treatment and infrastructure stations operating in Poland dialysis. 

The results are published in  report of renal replacement therapy in Poland in 2009. The results 

indicate that the private hemodialysis  stations (nonpublic) in many cases, are  achieving  the 

higher indicators of quality of therapy  than  in the stations in public hospitals and universities. 

 In conclusion, it seems that all possibilities to reduce costs in this area in Poland have 

been exhausted. Necessary is to take activities aimed at the systematization of nephrological care 

organizations, providing  holistic care for  dialysis patients and giving them treatment  as a group 

of chronically ill. An important problem is develop  a common methodology for calculating  the 
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costs of renal replacement therapy as valuation methods of renal replacement therapy . It must be 

done as soon as possible so as not to lose, what has been done in the last decade, and introduce  

a  system of cost counting  in goal to  save  financial resources for treatment in one of the most 

predictable, quantifiable and epidemiologically diagnosed areas of health care in the health care 

system. 
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WSTĘP    

 Finansowanie ochrony zdrowia jest istotnym problemem w obszarze kierowania 

Państwem, borykają się z nim również organizacje międzynarodowe, między innymi  

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) a także Unia Europejska (UE). 

Aktualne  formy finansowania  opieki zdrowotnej i systemy okazują się niewystarczające, nawet 

w krajach dotychczas dość stabilnych ekonomicznie, np. Niemcy czy Wielka Brytania. 

  Jednym z czynników mających wpływ na pogorszenie się sytuacji finansowej  

w ochronie zdrowia  jest w dużej mierze, trwający od kilku lat,  kryzys. Zmniejszone dochody 

Państwa i wzrost bezrobocia, zmniejszenie dochodów społeczeństwa oraz  istotnie wzrastające 

potrzeby finansowego wsparcia ubożejącego społeczeństwa ograniczają środki przeznaczane na 

opiekę zdrowotną w krajach.  Kolejnym, ważnym czynnikiem są zmiany demograficzne  

w populacjach, związane ze starzeniem się społeczeństw oraz niskim przyrostem naturalnym. 

Starzejące się społeczeństwa, to większa liczba osób chorych, wymagających leczenia, czasem 

bardzo drogiej, długotrwałej, inwazyjnej terapii dla utrzymania przy życiu. Tak dzieje się  

w przypadku leczenia chorych z niewydolnością nerek. Postęp techniczny to czynnik 

wpływający na wzrost kosztów  w opiece zdrowotnej,  rozwój  nowoczesnych technologii 

medycznych, zarówno w zakresie diagnostyki jak i terapii nieporównywalnie poprawia 

skuteczność medycyny ale też wpływa na wzrost jej kosztochłonności. Dzięki wymienionym 

czynnikom, w wielu przypadkach chorób dawniej nieuleczalnych, dzisiaj może być stosowane 

leczenie substytucyjne.   

 Ważnym elementem wpływającym na poziom kosztów w ochronie zdrowia są procesy 

globalizacji, szczególnie jako odbicie w strukturze organizacyjnej ochrony zdrowia na świecie.  

W wielu krajach właścicielami szpitali są fundusze lub organizacje międzynarodowe, często 

prywatni przedsiębiorcy zagraniczni. Wielkie korporacje, zajmując się określonym obszarem 

usług zdrowotnych i budując swój rynek  w oparciu o potencjał globalny, narzucają  kryteria  

i struktury organizacyjne, które są nowością w danym kraju. Z kolei  powszechne stosowanie 

metod i technik leczenia, podobnych lub takich samych na całym świecie, pozwala poszukiwać 

najlepszych rozwiązań, tam gdzie one już istnieją lub są skuteczniejsze. Możliwości migracyjne 

ludności, to wpływ na podnoszenie i stabilizację na wysokim poziomie, wymagań w zakresie 

standardów jakości.  Tym samym rynek usług medycznych otwiera się wraz z postępem 

globalizacji, poszukiwaniem nowych  rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia i ogromnym 

postępem technologicznym w naukach medycznych. Z pożytkiem dla pacjenta powstają 
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jednostki, dla których jest on podmiotem, klientem a nie uciążliwością i utrapieniem. Działające  

w segmencie usług zdrowotnych przedsiębiorstwa  są zmuszone  do  zdwojonej dbałości w celu 

zapewnienia wysokiej jakości usług, najlepszych standardów opieki i leczenia. Z kolei rządy 

krajów, odpowiadając za zdrowie obywateli, powinny zapewniać formalno – prawne ramy 

funkcjonowania przedsiębiorców świadczących usługi zdrowotne.  

 Dla dobrego zarządzania jakością i finansami, warto wykorzystywać metody analizy 

porównawczej – benchmarkingu, by  usprawniać  procesy i polepszać jakość udzielanych 

świadczeń. Mając na uwadze powyższe, w pracy niniejszej wykorzystano metodę badania 

benchmarkingowego, by dokonać analizy organizacji i funkcjonowania leczenia 

nerkozastępczego w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce dla poszukiwania 

doskonalszych rozwiązań w zakresie organizacji i finansowania metod terapii nerkozastępczych 

u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek w Polsce.  

 Praca  składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy to teoretyczne  aspekty 

benchmarkingu, opis możliwości jego wykorzystania  w różnych gałęziach przemysłu  

i gospodarki a także zasady i korzyści wynikające z prowadzenia analizy porównawczej  

w ochronie zdrowia. W rozdziale drugim zawarto podstawowe informacje dotyczące 

problematyki  opieki zdrowotnej, szczególnie te, które mają bezpośredni wpływ na rynek terapii  

nerkozastępczych:  podstawowe informacje o istocie choroby i specyfice leczenia, wpływ 

sytuacji ekonomicznej na rynek zdrowotny oraz informacje dotyczące systemów ochrony 

zdrowia funkcjonujących w badanych krajach.   W rozdziale trzecim przedstawiono szczegółową 

analizę  struktury rynku  terapii nerkozastępczych w badanych krajach, czyli Wielkiej Brytanii, 

Niemczech, USA i Polsce w oparciu o zebrane dane z  wykorzystanych w pracy materiałów. 

Dokonano analizy porównawczej metod leczenia w zakresie danych epidemiologicznych     

 i statystycznych z poszczególnych krajów.  W ostatnim rozdziale – czwartym- przedstawiono 

analizę danych  dotyczących struktury  i poziomu finansowania  opieki zdrowotnej w obszarze 

terapii nerkozastepczych; dokładnie przeanalizowano uwarunkowania  finansowe w Polsce na 

podstawie aktualnych danych z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, przedstawiono 

analizę danych finansowych rynku dializoterapii na świecie. Dane finansowe dla  umożliwienia  

porównań rzeczywistych wartości przedstawiono w USD, według kursu skorygowanego   

o parytet siły nabywczej wg wskaźnika OECD. Wartości wskaźników przedstawia załącznik  

nr 1 niniejszej pracy.   

 W pracy wykorzystano materiały dotyczące danych epidemiologicznych, ekonomicznych 

oraz statystycznych zawarte na stronach World Health Organization, European Union, 

Organization for Economic Co-operation and Development oraz opracowań i badań        
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w zakresie leczenia nerkozastępczego dostępnych  w  rejestrach narodowych, prowadzonych        

i publikowanych przez Krajowe Stowarzyszenia Nefrologiczne lub Departamenty Zdrowia:  

UK Renal Registry, United States Renal Data System, Polski Rejestr Nefrologiczny. Wiele 

danych pozyskano z opracowania badania pod nazwą  International Study of Health Care 

Organization and Financing (ISHCOF). Było to wieloośrodkowe badanie międzynarodowe, 

subbadanie duzego, wieloletniego, trójfazowego badania Dialysis Outcomes and Practice 

Patterns Study (DOPPS).  Wyniki międzynarodowego opracowania opublikowano  w roku 2007, 

a większość zebranych w badaniu danych pochodzi  z lat  2003 do  2005. W pracy wykorzystano 

również dane dotyczące finansowania opieki nefrologicznej z lat późniejszych  

( 2007-2011) zawarte w analizach i opracowaniach badawczych oraz w rejestrach narodowych 

publikowanych corocznie: Annual Report United States Renal Data System 2009, 2011 z USA, 

UK Renal Registry Annual Report 2009 z Wielkiej Brytanii oraz Polski Rejestr Nefrologiczny 

2009. Najmniej dostępnymi były aktualne dane z Niemiec, dlatego też posłużono się tutaj  

w dużej mierze danymi nieco starszymi, zawartymi w badaniu ISHCOF. Dla Polski dane 

finansowe pozyskano przede wszystkim z aktualnych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia 

(NFZ). 
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1. BENCHMARKING.   ZAŁOŻENIA   TEORETYCZNE. 

1.1. Istota  benchmarkingu.   

 Rozwój technologii i postęp cywilizacyjny oraz procesy globalizacji rozwijające się         

w XX wieku spowodowały zmiany zachowań wśród przedsiębiorców. Wzrost konkurencyjności 

firm i wymagań klientów wymusił działania, zwane dzisiaj benchmarkingiem. Skuteczna firma 

na współczesnym rynku, to bardzo dynamiczny, innowacyjny twór, ciągle analizujący otoczenie 

zewnętrzne i wewnętrzne dla poprawy jakości własnego działania i budowania silnej  

konkurencji. Aby nie pozostawać w tyle, współczesne przedsiębiorstwa, organizacje, 

stowarzyszenia i rządy poszukują nowych rozwiązań, ulepszających nie tylko produkty finalne, 

ale też procesy wytwarzania  i sprzedaży. Zgodnie z definicją Amerykańskiego Centrum 

Wydajności i Jakości (APQC- American Productivity and Quality Center) „Benchmarking jest 

praktyką bycia wystarczająco skromnym, by przyznać, że ktoś inny jest lepszy w czymś i być 

wystarczająco mądrym, by uczyć się, jak  mu dorównać, a  nawet przewyższyć w tym.”
1
   

 Początki benchmarkingu to lata powojenne w doszczętnie zniszczonej Japonii. 

Japończycy odwiedzali firmy na całym świecie, głównie  w USA i Europie Zachodniej. 

Poznawali koncepcje, procesy i metody, które mogliby wdrożyć u siebie. Jednocześnie   

z obserwacją i nauką, Japonia importowała  zachodnie technologie i metody zarządzania. Nie był 

to jednak typowy import. Japończycy rozkładali produkty i technologie na czynniki podstawowe. 

Poznawali je szczegółowo, wdrażali własne ulepszenia, następnie tworzyli własne, lepsze 

produkty oraz  procesy. Poznając technologie i metody zarządzania, modyfikowali je i przenosili 

w inne obszary gospodarki. Dzięki temu Japonia, w krótkim czasie po II wojnie światowej,  

odbudowała swoją gospodarkę, stając się liderem technologii i  jakości na  świecie.
2
  Kiedy 

Japonia rozwinęła swój przemysł, rolę się odwróciły. W latach 70  i 80 XX wieku amerykańska  

firma Xerox, tracąc coraz więcej rynku, kiedy nie mogła zrozumieć, dlaczego inni sprzedają 

taniej niż ona produkuje, podjęła działania  benchmarkingowe. Xerox podszedł bardzo 

profesjonalnie do tego procesu, przygotował projekt badania: przeanalizował swoje potrzeby, 

określił zakres potrzebnych danych i metody ich zdobywania, przeanalizował zebrany materiał, 

wybrał najlepsze praktyki  i wdrożył, ulepszając własne procesy.  Analizowano między innymi 

metody stosowane przez Fuji Xerox w Japonii. W efekcie działań rozpoznania, wyboru  

i wdrożenia ulepszeń firma zaczęła ponownie zdobywać rynek. Benchmarking stał się 

elementem strategii biznesu.
3
 To były początki rozwoju tej metody w Ameryce, gdzie stała się 
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ona nieodzownym elementem funkcjonowania firm rywalizujących o nagrody w dziedzinie 

jakości i jest uznawana za nieodłączny element Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM). 

Jeden z prezesów Międzynarodowego Centrum Informacji Benchmarkingowej w USA 

stwierdził, że są trzy istotne elementy wpływające na boom benchmarkingowy:  

1.„Globalna konkurencja: świat maleje, dotychczas bezpieczne, czołowe firmy muszą podjąć 

działania dla utrzymania się na rynku w walce z konkurencją światową. 

2.Nagrody w dziedzinie jakości: Prestiż takich nagród jak Malcolm Baldridge Quality Award   

zapoczątkowanej w 1987  roku w USA i Quality Award w Europie są ogromną siłą napędową 

ruchu benchmarkingowego. 

3.Przełomowe zmiany: nawet dobrze funkcjonujące, ogromne koncerny, a szczególnie ich 

zarządy, muszą być świadome, że nie mają gwarancji sukcesu bez ciągłego udoskonalania             

i dbałości   o dorównywanie wymaganiom rynku i konkurencji.” 
4
  

 Do dzisiaj Benchmarking  definiowany jest na wiele sposobów; jak podaje Bernard Ziębicki         

w bardzo praktycznym opracowaniu dotyczącym techniki badania, jest to łatwa metoda                    

”…polegajaca na poszukiwaniu i analizowaniu  najlepszych  w danym „momencie” sposobów 

realizacji określonych działań, w celu zdobycia wiedzy pozwalajacej na zaprojektowanie              

i wdrożenie własnych, ulepszonych rozwiązań, a także szerokich możliwości jej wykorzystania.”
5
 

Jeszcze jedna z definicji zamieszczona w opracowaniu Andersena i Pettersena „ Benchmarking 

jest procesem ciagłego pomiaru i porównywania jednego procesu biznesowego wobec 

porównywalnego procesu w  czołowych organizacjach,  celem uzyskania informacji, które 

pomogą  zidentyfikować  i wdrożyć ulepszenia”
6
 Z definicji wynika, że benchmarking nie jest 

jedynie pomiarem wydajności, ale porównywaniem procesów biznesowych, badaniem ich 

struktury, wykorzystaniem  zewnętrznych danych  i nauką od innych. Jest to  proces, który ma 

zmieniać a nie oceniać. 

  Aby badanie benchmarkingowe było skuteczne i przyniosło oczekiwane efekty, 

konieczne jest określenie dwóch obszarów analizy, mianowicie to co porównujemy, oraz jaki 

jest zakres badania. W ramach zakresu wyróżniamy benchmarking wewnętrzny: analizowane są 

procesy wewnątrz tej samej organizacji, tego samego przedsiębiorstwa, np. pomiędzy filiami czy 

oddziałami. Stosunkowo łatwy do przeprowadzenia, może być również elementem rywalizacji   

i podstawą oceny skuteczności, lecz przede wszystkim nauką od lepszych w grupie. 

Benchmarking konkurencyjny: trudniejszy do przeprowadzenia, ponieważ dane dotyczą działań 
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konkurencji, mogą być niepełne lub celowo zakłamane. Należy dokonać dobrej analizy 

uzyskanych informacji.  Skuteczność tego rodzaju benchmarkingu jest bardzo wysoka. Częsć 

firm, nawet konkurencyjnych, wymienia pewien zakres danych, by uzyskać jeszcze lepsze 

wyniki w swojej grupie ( np. auta wysokiej klasy). Funkcyjny benchmarking to poszukiwanie 

lepszych rozwiązań w zakresie standardowych procesów w swojej branży ( np.logistyka dostaw 

części zamiennych, procesy magazynowania czy realizacja reklamacji). Badanie najczęsciej 

dotyczy jednostek nie bedących bezpośrednimi konkurentami. Benchmarking rodzajowy to 

poszukiwanie najlepszych rozwiązań w zakresie wybranych procesów  wśród najlepszych na 

rynku dla tego procesu, niezależnie od branży, w której działają obie firmy. Przykładem może 

być poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla bezpieczeństwa elektronicznych danych 

osobowych w szpitalu, wykorzystując doswiadczenia banków. Do analizy wybierany jest 

najczęściej lider procesu na rynku. Benchmarking  podlega podziałowi również ze względu na 

obszar analizy. Podejmując decyzję o potrzebach własnych, firma przystępując do procesu 

benchmarkingu określa, w jakim zakresie chce doskonalic własne działania i w takim zakresie 

poszukuje informacji. Wyróżniamy zatem benchmarking: 

 Wydajności, polegający na porównywaniu  najlepszych wyników w kluczowych  procesach, 

szczegółowej analizie map procesu, wyłonieniu różnic i wdrożeniu poprawek u siebie. Tak 

miedzy innymi wyglądają działania mające na celu zarządzanie jakością. 

 Procesów, to metody usprawniania, ciągła poprawa z uwzględnieniem założonych celów, na 

przykład zmniejszenie zużycia materiałów, skrócenie czasu przezbrojenia linii, czy 

skrócenie czasu oczekiwania klienta na usługę.   

 Strategiczny to poznawanie i porównywanie decyzji  strategicznych wśród podobnych 

partnerów, często dotyczy to decyzji zarządczych, podejmowanych na najwyższym szczeblu 

i kluczowych dla  organizacji. Przykładem jest analiza misji bądź strategii oraz obserwacja 

sposobów dążenia do ich realizacji.
7
 

 Benchmarking jest jednym z nieodłącznych elementów zarządzania jakością, historycznie 

wywodzi się z kompleksowego zarządzania jakością. Intensywny rozwój przemysłu na 

przełomie XIX i XX wieku wiązał się z przyspieszeniem procesów produkcyjnych, rozwojem 

konkurencji,  tym samym większą dbałością o jakość produkcji i zadowolenie klienta.  Wiek XX 

to nowe nazwiska i teorie w dziedzinie zarządzania  jakością. Początki tego okresu, to 

zagadnienia kontroli statystycznej jakości w zakładach Bell Laboratories wprowadzone przez  

dr Waltera Shewharta. Następnie rozwijał je Edward Deming , wykorzystując  je do procesów 
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biurowych; ponieważ uzyskał tam dużą poprawę skuteczności, obaj odnieśli sukces i często 

wspólnie wykorzystywali swoją wiedzę i doświadczenie miedzy innymi w okresie wojny.  

 Przemysł wojenny wymusił działania konieczne dla poprawy jakości produkcji  

w przemyśle zbrojeniowym, wprowadzono tam system szkoleń pracowników, by uświadamiać  

o skutkach złej jakości na polu bitwy. Uczestnicy pierwszych szkoleń w roku 1942 założyli  

Amerykańskie Towarzystwo Kontroli Jakości. Po wojnie Edward Deming wielokrotnie 

odwiedzał Japonię, współpracując z tamtejszymi przedsiębiorcami;  powstało wówczas wiele  

znanych, cenionych  i stosowanych do dzisiaj metod i reguł w systemie zarządzania jakością, 

np.:  Cykl Shewharta, Cykl Deminga czy  Cykl PDCA  przedstawiony na rysunku 1.1.   

 

Rysunek 1.1. Cykl PDCA  

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie T. Bendell, L. Boulter. Benchmarking. Kraków. 1997.  

 

Kolejnym guru jakości, wywodzącym się z okresu boomu benchmarkingowego był dr Joseph         

M. Juran. Jego dewizą było twierdzenie,  że w każdej firmie znajdują się pokłady złota w postaci 

oszczędności, należy je tylko wydobyć, stosując odpowiednie metody zarządzania jakością.  

To J. Juran  prawdopodobnie jako pierwszy wykorzystał i upowszechnił zasadę  Pareto.
8
  

Kolejny amerykański ekspert jakości, Dr Armand V. Feigenbaum to założyciel 

Międzynarodowej Akademii Jakości, wprowadził pojęcie kompleksowego systemu jakości. 

Znany i stosowany do dzisiaj ruch kół jakości, zapoczątkował  przedstawiciel japońskiej szkoły 

jakości dr Kaoru Ishikawa. Jego ogromny wkład w odbudowę japońskiego przemysłu po II 

wojnie światowej jest nieoceniony. Natomiast Genichi Taguchi to twórca statystycznych metod 

prowadzenia badań dla wykrywania usterek. Przeciwnikiem  metod statystycznych był  Shigeo 

Shingo, twórca metody Poka –Yoke. 
9
   Shingo, jako twórca metody SMED (jednominutowej 

                                                           
8
 Zasada Pareto: „80% problemów jest powodowanych przez 20% przyczyn” Nazwa pochodzi od nazwiska 

włoskiego socjologa i ekonomisty Vilfredo Pareto, który na podstawie analizy danych statystycznych dochodów 
ludności we Włoszech w 1897 roku stwierdził, że 80% majątku Włoch jest w posiadaniu 20% mieszkańców kraju. 
http://en.wikipedia.org/ 
9
 Poka-Yoke: inne określenia: ang. mistake proofing, error proofing, to metoda zapobiegania defektom 

pochodzącym z pomyłek. Analizując proces powstawania wad produktu zwrócono uwagę, że pomiędzy pomyłką a 
wynikającym z niej defektem jest jeszcze jedna, potencjalna możliwość: zauważenie pomyłki i jej poprawienie. Stąd 
wniosek, że sposobem ograniczenia wadliwości jest stwarzanie warunków w których błąd nie może się zdarzyć, 
albo będzie natychmiast widoczny. pl.wikipedia.org  

Planuj      Wykonaj   Sprawdź      Działaj 
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wymiany matryc), przyczynił się do rozwoju niestatystycznych metod ulepszania procesów, 

poprzez ciągłą poprawę wydajności procesów w wyniku małych, drobnych ulepszeń ( Kaizen).
10

  

 Aby skutecznie wdrożyć zmiany w wyniku procesu benchmarkingu należy pamiętać,  

że jest to proces ciągły. Powinien być dobrze zaplanowany, z uwzględnieniem  dokumentacji 

najważniejszych procesów wewnętrznych (krytycznych czynników sukcesu CSF) firmy                

i określeniu mierników tych procesów, które będą porównywane. Następnie   należy poszukać      

i wybrać uczestników  badania. Ich wybór zależy od znajomości własnych potrzeb i dobrej 

orientacji w otoczeniu biznesowym. Od tego zależeć będzie skuteczność benchmarkingu. 

Obserwacja i zbieranie danych to ważny i niejednokrotnie trudny element badania. Rodzaj            

i dostępność danych będzie  zależała od tego, co badamy i wśród jakich uczestników. Jeżeli 

analizie poddawane będą strategiczne procesy największych konkurentów, uzyskanie danych 

może okazać się bardzo trudne. Jeżeli będzie to benchmarking funkcjonalny w grupie 

podobnych, ale nie konkurencyjnych przedsiębiorstw, będzie łatwiejszy. Analiza danych to 

kolejny etap po ich zebraniu. Celem analizy jest wybranie najlepszych rozwiązań, dostosowanie 

do swoich uwarunkowań i zasobów, ewentualne ulepszenie i wdrożenie, celem usprawnienia 

funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa.  

Rysunek 1.2.Koło benchmarkingu.  

  

 

Źródło: Opracowanie na podstawie: B. Andersen, P. Pettersen. The Benchmarking Handbook: Step-by-

step Instructions. Londyn.1996. s.14 
 

Opisane etapy analizy benchmarkingowej to elementy tzw. koła benchmarkingu ( rysunek 1.2.),  

opisanego przez  Andersena i Pettersena  w  początkowym okresie rozwoju tej metody.  
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 Jednym z ważnych elementów analizy jest umiejętność przedstawienia zebranych 

danych, celem zobrazowania pozycji własnej firmy w relacji do ustalonych benchmarków  

i uzyskanych danych. Przykładem techniki specjalnie stworzonej dla benchmarkingu jest wykres 

pajęczynowy, zwany również  radarowym lub M 
2
. Twórcami są pracownicy  firmy Eastman 

Kodak. 
11

 Wykres ten pozwala na porównywanie dwóch obszarów (procesów) przy 

wykorzystaniu jednocześnie kilku mierników ( kryteriów efektywności). Drugim rodzajem 

graficznego przedstawienia analizy benchmarkingowej jest „Z-chart” opracowany przez firmę 

Xerox. Oprócz  zobrazowania efektywności własnej firmy pozwala on  zaprogramować w czasie 

osiągnięcie poziomu wzorca.
12

 Benchmarking jest dzisiaj narzędziem szeroko 

wykorzystywanym w zarządzaniu przez wyniki, służy „twórczej adaptacji” sprawdzonych 

pomysłów do rozwiązywania aktualnych problemów i „tworzenia nowych sposobności”, bez 

potrzeby poszukiwania rzeczy już znanych.
13

 Możliwości analizy benchmarkingowej pozwalają 

także korzystać z już posiadanej wiedzy własnej i otoczenia na temat wymagań klientów, 

pozwala to zaspokajać rosnące potrzeby  klientów bez konieczności każdorazowego 

rozpoznawania rynku, wystarczy stała analiza benchmarkingowa. Intensywny rozwój  

benchmarkingu to okres tworzenia metod zarządzania jakością. 

 

1.2. Możliwości  wykorzystania benchmarkingu. 

 Benchmarking (analiza porównawcza) jest często wykorzystywanym w zarządzaniu 

sposobem uzyskiwania najlepszych wyników. Metody benchmarkingu można stosować              

w każdym obszarze działalności, określając wskaźniki (benchmarki), a celem stosowania jest 

uzyskanie wysokiego poziomu konkurencyjności. Benchmarking swoim zakresem może 

obejmować elementy wewnątrz przedsiębiortswa jak też elementy konkurencyjne, na zewnątrz, 

szczególnie przy dużym nasileniu rywalizacji o rynek i klienta. Celem benchmarkingu może być 

dążenie do uzyskania jak najlepszych efektów finansowych przy utrzymaniu oczekiwanego 

poziomu jakości. Wdrożenie działań porównawczych wymaga analizy własnych procesów, 

obejmujących gromadzenie danych wraz z określeniem słabych stron swojej działalności.
14

 

Benchmarking jest metodą, którą można wykorzystać zarówno  w bardzo wąskim, wewnętrznym 

zakresie, jak też szeroko wychodząc poza ramy własnego obszaru działalności  gospodarczej.     

W analizie można wykorzystać najlepsze praktyki,  nie tylko z regionu kraju, lecz także               
                                                           
11

 B. Ziębicki . Techniki doboru i analizy w benchmarkingu. W „Zeszyty naukowe nr 670 AE w Krakowie” s. 99. 
12

 Ibidem. s. 100 
13

 Ch. E. Bogan, M.J.English. Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk. Edycja Polska 2006 w tłum. P. Fraś i 
pozostali. HELION . 
14

 M. Salerno-Kochan, P.Galski. Sprawny Benchmarking nieodzownym elementem strategii TQM. Zeszyty Naukowe 
nr 578 Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 2001. s.26 
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z regionu świata. Takie badania mogą być dużym ułatwieniem i pomocą w rozwiązywaniu 

problemów, bądź też nawiązywaniu kontaktów, celem polepszenia funkcjonowania 

przedsiębiorstw. Za przykład można przyjąć badanie opublikowane przez Deloitte Business 

Consulting S.A. w roku 2010 zatytułowane: Benchmarking klastrów w Polsce. Raport                  

z badania.
15

 Opublikowane wyniki  zawierają wiele ważnych informacji oraz pozwalają na 

spojrzenie w sposób bardzo obszerny, czym właściwie są klastry, czy rzeczywiscie istnieją, co 

robią, jak funkcjonują, czemu służą, jakie są rozwiązania wewnętrznej organizacji, kto jest ich 

inicjatorem. Takie badanie nie tylko uczy, ale też zachęca do  inicjowania  tworzenia klastrów  

oraz tym, którzy już istnieją daje narzędzia i wiedzę do ulepszeń i rozwoju. Innym obszarem, 

który może być badany w ramach analizy benchmarkingowej jest szkolnictwo. W 2008 roku 

ukazała się publikacja Fundacji Rektorów Polskich pt. „Benchmarking w systemie szkolnictwa 

wyższego.”
16

, która jest kompedium zawierajacym informacje niezbędne dla przeprowadzenia 

takiej analizy w obszarze szkolnictwa. Zawiera wiele informacji istotnych w specyfice 

szkolnictwa, ważnych dla badania, podaje przykładowe badania przeprowadzone w Wielkiej 

Brytanii czy USA, uczy jak definiować problemy i określać wskaźniki. Opisuje też, jakie 

wskaźniki są istotne dla wysokiego poziomu badania i uzyskanych danych, celem poprawy 

jakości nauczania na uczelnich wyższych w Polsce i na świecie. Badania benchmarkingowe są 

bogatym źródłem wiedzy; dla uzyskania właściwych celów powinny być prowadzone                    

i opracowywane  w sposób ciagły. Ich skuteczność oznacza poprawę procesów w firmach 

wdrażajacych zmiany zaprojektowane w oparciu o wyniki benchmarku.  

 W wielu krajach Europy  oraz w USA istnieją  centra informacji benchmarkingowej, np.: 

The Information Center Benchmarking (ICB) w Niemczech: założony  w 1994 roku przez 

Fraunhofer Institute, jako pierwsza, niemiecka instytucja benchmarkingowa. ICB pozwala na 

uzyskanie ważnych danych dla  instytucji i przedsiębiorstw. Jednocześnie, celem tych działań 

jest poprawa funkcjonowania gospodarki Niemiec jako  całości.
17

 W Danii funkcjonuje Instytut 

Technologii.
18

  Z badań benchmarkingowych mogą korzystać zarówno firmy produkcyjne, 

przykłady to segment producentów aut, a także firmy usługowe,np. badanie procesów 

zamawiania czy transportu towarów w firmach dostawczych  i  przewozowych. Tak wdrażały 

ulepszenia takie firmy jak BELL Kanada, kiedy w latach 1992 traciła klientów, po otwarciu 

rynku usług telekomunukacyjnych. W roku 2011 Firma Delloite & Ipsos Belgium opublikowała 

raport pt: eHealth Benchmarking III, w którym przedstawiono wyniki  przeglądu, jak europejskie 

                                                           
15

 Deloitte Business Consulting S.A. Benchmarking Klastrów w Polsce .Raport z badania. Warszawa.  2010 
16

 Benchmarking w szkolnictwie wyższym. Red. J. Woźniacki. Warszawa. 2008. 
17

 http://www.benchmarking.fraunhofer.de/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=232) 
18

 http://www.dti.dk/ 

http://www.benchmarking.fraunhofer.de/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=232
http://www.dti.dk/
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szpitale udzielające świadczeń medycyny ratunkowej korzystają  z  tzw. telemedycyny oraz jakie 

mają możliwości korzystania z elektronicznych baz danych i elektronicznych systemów 

zarządzania.
19

  

Tabela 1.1. Rekomendowane kombinacje typów benchmarkingu. 

Benchmarking Wewnętrzny 

 

Konkurencyjny  

 

Funkcjonalny  Rodzajowy  

 

 Wydajności       o  

 Procesów   o      

 Strategiczny o    o  o  

 Średnia wartosć    

 Wysoka wartość 

o Niska wartość                       
 Źródło: Na podstawie B. Andersen, P. Pettersen. The Benchmarking Handbook: Step-by-step 

Instructions. Londyn.1996 
 

Możliwości wykorzystania badań benchmarkingowych są szerokie, można badać wąski zakres 

wśród wielu partnerów lub jeden zakres u największego konkurenta. W tabeli 1.1. zestawiono 

rekomendowane kombinacje benchmarkingu. Wysoka wartość badania oceniana jest wówczas, 

gdy benchmarking dotyczy wydajności i strategii wśród konkurentów oraz w analizie 

funkcjonalnej i rodzajowej procesów. Uzyskane  informacje mają największą wartość dla 

usprawnienia własnych procesów, niestety czasem są nie do zdobycia.  Średnią wartość badania 

określa się dla  benchmarkingu strategii wśród partnerów nie będacych  w branży i  nie 

konkurujących z sobą. Natomiast mniejszą wartość określa się dla benchmarkingu w zakresie 

strategii ale wewnątrz firmy lub w analizie funkcjonalnej czy rodzajowej.  

 

1.3. Benchmarking usług zdrowotnych. 

 Benchmarking jest metodą, która nie ma ograniczeń w zastosowaniu; jeżeli tylko 

określone obszary możemy porównywać, mierzyć, wyciągać wnioski i opracowania zdatne do 

wdrożenia i ulepszeń, to  należy je wykorzystywać. Ochrona zdrowia to obszar dotychczas słabo 

analizowany metodami benchmarkingowymi. Wydaje się jednak, że w tak wrażliwym 

społecznie i finansowo obszarze, należy jak najbardziej dążyć do wdrażania ulepszeń. Celem 

powinna być poprawa efektywności finansowej i merytorycznej, przy zachowaniu wysokiego 

standardu udzielanych świadczeń oraz ich dostępności. Benchmarking, jako metoda wspierająca  

zarządzanie powinien być stałym procesem, nie tylko na poziomie pojedyńczych 

                                                           
19

 Delloite & Ipsos. eHealth  Benchmarking III. Final  Report. European Commission. 2011. 
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świadczeniodawców, lecz na poziomie zarządzających organizacją ochrony zdrowia w kraju. 

Ciągła analiza parametrów jakościowych, dostępności świadczeń i wyników finansowych 

pozwoliłaby na wprowadzanie merytorycznych zmian, popartych realnymi danymi zamiast 

oceny jednostronnych wyników finansowych, krótkofalowych  i niepowiązanych obszarowo.  

 W jednym z opracowań  A. Kister pisze „Porównywanie się z najlepszymi, w celu 

dążenia do doskonałości, stało się także celem podmiotów świadczących usługi medyczne – 

szpitali. Podmioty te, w gospodarce rynkowej, zmagają się z konkurencją szukając oszczędności 

i dbając o wysoką jakość świadczonych usług.”
20

  Przykładami możliwości wykorzystania 

analizy porównawczej w praktyce opieki zdrowotnej  są analizy wewnętrzne  i zewnętrzne 

pomiędzy  jednostkami szpitalnymi. W opracowaniach  M. Cygańskiej o benchmarkingu  

w szpitalu czytamy: „celem  analizy porównawczej w szpitalu może być: analiza silnych  

i słabych stron poszczególnych procesów, wzrost aktywności pracowników w procesie 

kierowania szpitalem, identyfikacja nośników najwyższych kosztów, analiza stopnia 

zadowolenia pacjenta.”
21

 Porównania pomiędzy szpitalami jak i wewnątrz jednostek, mogą 

dotyczyć funkcjonowania oddziałów szpitalnych; analizie podlega wówczas: ilość łóżek, 

struktura  i ilość personelu, obłożenie, zużycie leków, organizacja pracy, rozwiązania logistyczne 

w zakresie zaopatrzenia i dostawy pościeli, leków, ilość zakażeń i innych powikłań, ilość skarg 

pacjentów, rozwiązania organizacyjne w zakresie wypisów i przyjęć chorych, wykonywanie 

badań, pobieranie materiałów do badań. Każdy aspekt funkcjonowania może być analizowany     

a po ulepszeniu i akceptacji zarządzających, wdrażany celem usprawnień. Obecnie, kiedy wiele 

mniejszych jednostek leczniczych korzysta z usług szpitala, np. w zakresie kuchni, laboratorium, 

diagnostyki obrazowej czy bloku operacyjnego, bardzo przydatne dla wielu zarządzających 

mogą być opracowania, począwszy od analizy umów, ich efektywności ekonomicznej, 

bezpieczeństwa epidemiologicznego, jak i bezpieczeństwa prawnego.  

 W analizie benchmarkingowej  w zakładach opieki zdrowotnej wykorzystane mogą być 

wszystkie rodzaje benchmarkingu: funkcjonalny, czyli analiza i porównywanie własnych 

rozwiązań z rozwiązaniami innych przedsiębiorstw, np. funkcjonowanie działu żywienia, 

magazynowanie i zamawianie materiałów, utrzymanie czystości, bezpieczeństwo danych itp. 

Takie analizy powinny być wykonywane w oparciu o liderów w danym obszarze, np.; banki  

w zakresie bezpieczeństwa danych, hurtownie w zakresie magazynowania i uzupełniania 

zapasów, restauracje w zakresie procesów żywienia. Benchmarking konkurencyjny to 

                                                           
20

 A.Kister at al. Benchmarking usług medycznych. Zeszyty Naukowe WSEI s. Ekonomia nr 3(1/2011)..ss 403-412 
21

 M. Cygańska. Benchmarking w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej. 
http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/benchmarking-w-zarzadzaniu-zakladem-opieki-zdrowotnej. 
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korzystanie z organizacji wzorcowych w tej samej branży, np. szpital specjalizujący się  

w diagnostyce i leczeniu uszkodzeń stawu kolanowego, wykonujący wiele podobnych zabiegów, 

wypracowuje coraz sprawniejsze procesy, korzystając z założeń Lean manufacturing
22

   

(szczupłe wytwarzanie)  wdraża Lean Hospitals (czasem nieświadomie), Lean management  

i uzyskując doskonalszą skuteczność oraz poprawę zadowolenia pacjenta a także większą 

efektywność ekonomiczną procesu. Od takich jednostek, pozostałe powinny starać się pozyskać 

jak najwięcej informacji i doskonalić własne działania. Wiele jednostek unika pewnych 

obszarów działania, uznając je za trudne i nieopłacalne, należy poszukać tych, którzy to robią od 

wielu lat   i osiągają dobre wyniki. Szpital, który specjalizuje się w określonych zabiegach, 

będzie dobrym wzorcem do analizy. Ważne, by pamiętać o doborze jednostek podobnej 

wielkości, podobnych profilach czy referencyjności. Wewnętrzny benchmarking to porównania 

oddziałów, opisane wcześniej w materiale. Strategiczny benchmarking to porównywanie wizji, 

misji i strategii innych szpitali. Celem jest identyfikacja krytycznych czynników sukcesu badanej 

jednostki. Poznajemy strategię, poprzez którą szpital chce realizować swoje założenia. 

Benchmarking procesów: Szpitale świadczą bardzo podobne usługi opisane w formie procesów, 

które wynikają z opisu procedur i zakresów zawartych w umowach z NFZ. To oznacza, że każda 

jednostka realizująca zadania w ramach umowy z NFZ w podobnym zakresie, świadczy 

dokładnie takie same usługi. Dlatego benchmarking procesów może być bardzo efektywnym 

narzędziem poprawy jakości i efektywności ekonomicznej szpitali.  

 Analiza przebiegu procesu leczniczego pomaga wykryć luki i przyczyny gorszej jakości 

usługi i większej ilości powikłań oraz  wdrożyć usprawnienia zapobiegające. Jest to również 

nieodłączny element systemu zarządzania jakością  w zakładach opieki zdrowotnej. 

Benchmarking metod zarządzania w jednostkach opieki zdrowotnej  może być niezwykle 

korzystny. Porównywane są metody zarządzania zasobami ludzkimi, systemami 

motywacyjnymi, zasobami sprzętowymi, systemami IT. Zakresy analizy są zwykle szerokie  

i obejmują wiele aspektów funkcjonowania jednostki. Ciągła obserwacja, analiza, wdrażanie 

ulepszeń, to codzienne zadania kadry zarządzającej w ochronie zdrowia.   

 Jednym z istotnych problemów w Polsce jest finansowanie terapii nerkozastępczych. 

Terapiom nerkozastępczym poddawani są chorzy z całkowitym uszkodzeniem własnych nerek. 

Stanowią oni niewielki odsetek populacji ogólnej Polski, podobnie jak w pozostałych krajach. 

Koszty tej terapii są natomiast znaczne i stanowią dość istotny problem w zabezpieczeniu 

                                                           
22

 Lean manufacturing to wykonywanie czynności z minimalną ilością marnotrawstwa aby nieustannie zapewniać 
satysfakcję klienta: jak najkrótszy czas realizacji ( lead time) z maksymalnym zaangażowaniem wszystkich 
pracowników.  M. van Bokhoven. Lean Manufacturing. Wrocław. 2011. s.2 
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zdrowotnym każdego kraju. Specyfiką terapii jest jej długotrwałość, inwazyjność (krążenie 

pozaustrojowe, immunosupresja, ryzyko powikłań), złożoność i fakt, że jest to terapia ratująca 

życie. Polska jest krajem, w którym dzięki zmianom w systemie ochrony zdrowia, nastąpił 

bardzo intensywny rozwój rynku dializoterapii, szczególnie dzięki możliwości tworzenia 

niepublicznych ośrodków.
23

  Mimo, że jeszcze przed 1999 rokiem funkcjonował w Polsce 

Program Rozwoju Dializoterapii, którego zadaniem było zwiększenie dostępności do leczenia 

nerkozastępczego, poprzez planowe tworzenie stacji dializ i zapewnienie na ten cel dużego 

wsparcia finansowego i organizacyjnego, to niewiele publicznych szpitali decydowało się na 

uruchomienie ośrodków dializy. W wielu przypadkach, duże nakłady nie zapewniały 

skuteczności takiej, jak rozwój niepublicznych ośrodków dializy 
24

. Kiedy zaczęły funkcjonować 

niepubliczne ośrodki dializ, zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą o zakładach opieki 

zdrowotnej (Dz. U. 1991 nr 91 poz. 408)  rynek dializoterapii rozwijał się bardzo intensywnie.  

Takie działania doprowadziły do stworzenia komfortowych warunków leczenia wszystkim 

pacjentom wymagającym tej terapii,  zapewniając poziom świadczeń w standardzie światowym. 

 Obecne problemy nowych ustaw zdrowotnych (o działalności leczniczej) 
25

  ponownie 

wywołały temat leczenia nerkozastępczego. Przez ostatnie 10 lat dyskusje z płatnikiem 

dotyczyły w przeważającej części opisu procedury i jej kosztu, natomiast całość organizacji 

leczenia była podobna do innych krajów  i pozytywnie wpłynęła na bezpieczeństwo chorych. 

Rok 2011 to wiele nowych   i niepewnych, wdrażanych przez Ministerstwo Zdrowia ustaw, a co 

za tym idzie, zmian w systemie organizacji i finansowania opieki zdrowotnej przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia. Jak w każdym systemie zarządzania potrzebne są zmiany, ale zmiany 

powinny być poparte badaniami, symulacjami, bądź też najłatwiej dostępną metodą, czyli 

analizą porównawczą funkcjonowania tego obszaru w innych systemach i krajach. W literaturze 

medycznej  polskiej  i światowej znajdujemy wiele opracowań dotyczących wskaźników jakości 

i skuteczności klinicznej terapii, brak jednak opracowań zawierających dane finansowe, 

pozwalające usprawniać również ten aspekt leczenia. Poza rejestrem leczenia nerkozastępczego, 

zawierającym dane o wszystkich  metodach terapii nerkozastępczych w Polsce, brak 

ekonomicznych zestawień, które  w połączeniu ze statystyką epidemiologiczną i sprawozdaniami 

NFZ  mogłyby być cennym źródłem obiektywnych danych.  Analiza porównawcza wskaźników 

istotnych dla organizacji opieki i leczenia dla grupy chorych  z chorobami nerek może być 

                                                           
23

 Polski Rejestr Nefrologiczny. Raport o Stanie Leczenia Nerkozastępczego w Polsce.2007. Gdańsk 2009.ss. 6-10 
24

 NIK Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia. Informacja o wynikach kontroli finansowania oraz 
dostępności leczenia nerkozastępczego w latach 2000 – 2004(I półrocze). W- wa 2005 ss.17-19. 
25

 Ustawa o działalności leczniczej. Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654. 
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ciekawym i przydatnym  źródłem informacji z zakresu ekonomiki zdrowia dla zarządzających  

systemem ochrony zdrowia w Polsce.  
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2. DETERMINANTY  RYNKU LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO. 

 Rynek leczenia nerkozastępczego  należy do niszowych lecz ciągle rosnących. Przyczyną 

coraz większego zapotrzebowania na świadczenia z zakresu terapii nerkozastępczych jest wzrost 

zachorowań na przewlekłą chorobę nerek i lepsza wykrywalność choroby. Jednocześnie 

pojawiają się  innowacje technologiczne, które mają pozytywny  wpływ na poprawę leczenia       

i jakość życia chorych. Oba te czynniki (niszowy rynek i innowacje) sprawiają, że koszty terapii 

są wysokie. W rozdziale zostały omówione  czynniki mające wpływ  na  rynek  leczenia  

nerkozastępczego.  

 

2.1. Epidemiologia i metody terapii w  przewlekłej chorobie  nerek. 

 Jednym z istotnych elementów determinujących rozwój rynku leczenia nerkozastępczego 

są dane epidemiologiczne. Służą one przewidywaniu zapotrzebowania na zasoby finansowe 

konieczne do pokrycia kosztów terapii dla płatników, są niezbędne dla planowania infrastruktury 

w postaci miejsc dializacyjnych i ośrodków transplantacyjnych dla świadczeniodawców oraz   

są istotne przy planowaniu kształcenia kadry medycznej przez ministerstwo zdrowia  

i konsultantów w dziedzinach medycyny.  

 Przewlekła choroba nerek (PCHN) to wieloobjawowy zespół chorobowy. Postępujące 

uszkodzenie miąższu nerek przez procesy patologiczne prowadzi do upośledzenia czynności 

nerek zarówno w zakresie filtracji kłębuszkowej jak i czynności wewnątrzwydzielniczej. 

Następstwem jest narastanie zaburzeń ogólnoustrojowych związanych z nagromadzeniem 

szkodliwych produktów przemiany materii, szczególnie produktów przemian azotowych, 

zatrzymaniem wody w organizmie objawiających się  w postaci toksemii mocznicowej
26

. 

Nieleczona, szybko narastająca choroba, prowadzi do zagrożenia zdrowia i życia.  Ponieważ 

choroba postępuje przewlekle, mija wiele lat od momentu rozpoznania do momentu 

konieczności podjęcia leczenia zastępującego czynność nerek własnych. Niekiedy choroba 

rozwija się podstępnie, przez wiele lat i chory zgłasza się do lekarza dopiero  w sytuacji 

całkowitego uszkodzenia nerek. Dlatego bardzo istotnym elementem pracy lekarzy jest również 

zbieranie danych epidemiologicznych. Jak  pisze profesor Rutkowski „Dzięki gromadzeniu 

danych dotyczących poszczególnych jednostek chorobowych można przewidzieć ilość chorych, 

koszty związane  z leczeniem i zapewnić odpowiednie środki w budżecie kraju.”
27

 W rejestrach 

ujmowani są zwykle chorzy wymagający terapii nerkozastępczej. Na koniec roku 2008 na 

                                                           
26

 S. Czekalski Przewlekła niewydolność nerek(stadia progresji przewlekłej choroby nerek). W NEFROLOGA pod red. 
B. Rutkowski i A. Książek. Wyd. I. CZELEJ. LUBLIN 2004. s.186. 
27

 B. Rutkowski i in. Epidemiologia chorób nerek.  W Standardy  postępowania w rozpoznawaniu i leczeniu chorób  
nerek” pod red. B. Rutkowski i S. Czekalski. MAK med. Gdańsk. 2001.s. 15. 
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świecie leczonych z powodu niewydolności nerek było 2 310 000 osób przy populacji świata  

około 7 mld, co stanowi 0,034 % . Wzrost tej liczby rok do roku to średnio 7 % ze 

zróżnicowaniem w krajach i regionach świata (3 % Japonia do 13% kraje Afryki). 
28

 Ponieważ 

choroba jest przewlekła i nieodwracalna, każdy zdiagnozowany pacjent z PCHN to klient rynku 

terapii nerkozastępczych. Dlatego też, mimo niewielkiego odsetka chorych w populacji ogólnej, 

zabezpieczenie leczenia wymaga stałej dostępności  i  środków finansowych. Dostępność dla raz 

wdrożonego do leczenia pacjenta musi być zapewniona do końca życia; zmianie może ulegać 

jedynie forma terapii, np. pacjent leczony hemodializą otrzymuje przeszczep i podlega opiece 

potransplantacyjnej i leczeniu immunosupresyjnemu; pacjent leczony dializą otrzewnową może 

przejść w program leczenia hemodializą. Biorąc pod uwagę dane epidemiologiczne ważna jest 

chorobowość; na świecie kształtuje się na poziomie od 671 osób na milion (pmp) do 2370 pmp 

w Japonii.
29

 Przyczynami przewlekłej choroby nerek oprócz bezpośrednio uszkadzających nerki 

zatruć, urazów i także chorób miąższu nerek są schorzenia uznane za cywilizacyjne, takie jak 

nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i otyłość.  Postęp cywilizacyjny będzie zatem sprzyjał wzrostowi 

zachorowań na przewlekłą chorobę nerek. Różnice w chorobowości wynikają najczęściej              

z  niedoskonałości systemu opieki zdrowotnej: małej dostępności do lekarzy specjalistów             

i terapii nerkozastępczych.    

 Drugim istotnym elementem determinującym rozwój rynku leczenia nerkozastępczego są 

metody terapii. Do metod leczenia zastępujących czynność nerek należy dializoterapia oraz 

przeszczep nerki. Wśród metod dializoterapii wyróżniamy hemodializę i dializę otrzewnową. 

Przeszczep narządu może nastąpić poprzez pobranie nerki od dawcy zmarłego lub żywego        

(fizjologicznie człowiek posiada dwie nerki, do życia wystarcza jedna zdrowa nerka). 

Hemodializa (HD) jest zabiegiem przeprowadzanym przy pomocy specjalistycznych urządzeń 

monitorujących krążenie pozaustrojowe, dzięki czemu krew pacjenta zostaje wyprowadzona 

układem drenów na zewnątrz (zabieg w krążeniu pozaustrojowym), gdzie przechodząc przez filtr 

zastępujący czynność kłębuszków nerkowych zostaje oczyszczona ze szkodliwych produktów 

przemiany materii oraz nadmiaru zgromadzonej w organizmie wody. Po procesie filtracji krew 

kierowana jest dalszym układem drenów zwrotnie „do pacjenta”. Krew jest pobierana                   

i oddawana pacjentowi poprzez igły połączone  z układem drenów i wkłute do żyły pacjenta. 

Taki zabieg trwa około 4 godzin, dla utrzymania dobrych parametrów zdrowia musi być 

wykonywany  co najmniej trzy razy w tygodniu.  Zabiegi odbywają się  w ośrodkach dializ, czyli 

specjalnie przygotowanych centrach posiadających ciągi technologiczne z możliwością 

                                                           
28 ESRD Patients in 2008. A Global Perspective. Fresenius Medical Care. Bad Homburg. 2009. ss.5-6. 
29

 Ibidem. s. 7 
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„wpięcia”  w układ wielu  aparatów do hemodializy. Miejsce dla jednego pacjenta to aparat do 

hemodializy, podłączenie do wody uzdatnionej niezbędnej do zabiegu (średnie zużycie na zabieg 

to 120 litrów) i odpływu usuniętej z organizmu pacjenta wody. Oprócz stałych urządzeń 

konieczny jest sprzęt wymienny, jednorazowy – układ drenów i dializator. Dializator to filtr, 

którego parametry mają duży wpływ na jakość każdego zabiegu  i całości długotrwałej terapii. 

 Hemodializa wymaga specjalistycznej instalacji technologii,  w tym systemu uzdatniania 

wody, odwróconej osmozy, konieczności przybycia pacjenta z domu na zabieg, specjalistycznej 

opieki pielęgniarek, które bezpośrednio przeprowadzają zabiegi, specjalistycznej opieki 

lekarskiej podczas zabiegów, podawania wielu leków i zużycia materiałów opatrunkowych i 

sprzętu jednorazowego użytku. Zabiegi są bardzo inwazyjne dla pacjenta, naruszając za każdym 

razem homeostazę organizmu. Zapewnienie transportu pacjenta na zabieg jak i do domu po 

zabiegu jest w Polsce elementem terapii i wliczane jest do kosztów zabiegu. Dializa otrzewnowa 

(DO/PD) wykorzystuje błonę otrzewnej pacjenta. Metoda ciągłej ambulatoryjnej dializy 

otrzewnowej (CADO) polega na regularnym wpuszczaniu i wypuszczaniu płynu dializacyjnego 

do jamy otrzewnowej (brzucha) poprzez specjalny, założony tam na stałe , operacyjnie 

cewnik/dren. Wymiany wykonywane są najczęściej cztery  razy w ciągu doby, co sześć godzin. 

W czasie przerwy  sześciu godzin płyn pozostaje w jamie otrzewnej. Pacjent funkcjonuje 

normalnie, może pracować. Po wstępnym przygotowaniu i przeszkoleniu pacjent wykonuje 

zabiegi samodzielnie w domu.  W ośrodku prowadzącym  pojawia się tylko w określonym czasie 

(konieczność oceny skuteczności zabiegu lub w przypadku problemów i powikłań). Płyn i sprzęt 

konieczny do wymiany dostarczany jest do domu chorego. Obowiązkiem pacjenta jest 

zapewnienie dobrych warunków przechowywania dostarczonych płynów i dbałość o higienę 

podczas wykonywania wymian płynów. Odmianą tego rodzaju dializy jest wykorzystanie 

urządzenia automatycznego, które wykonuje wymiany samodzielnie podczas snu pacjenta, 

zwana automatyczną dializą otrzewnową, w skrócie ADO.  

 Transplantacja nerki – pacjenci zgłoszeni jako biorcy, po spełnieniu kryteriów 

zdrowotnych i wyrażeniu zgody wpisywani są na listę biorców i oczekują na przeszczep.  

W centralnym rejestrze biorców regularnie gromadzone są aktualizowane na bieżąco informacje 

o stanie zdrowia i parametrach związanych z doborem dawcy. Kiedy pojawi się dawca 

koordynator poltransplantu  wzywa biorców (zwykle dwóch) najbardziej prawdopodobnych do 

ośrodka przeszczepiającego. Przeszczep może być również wykonany po pobraniu narządu od 

dawcy żywego. Jest to odmienna procedura, prowadzona indywidualnie, ponieważ takie 

pobranie może nastąpić tylko na specjalnych zasadach od osoby spokrewnionej. Leczenie 

pacjentów z przewlekłą chorobą nerek odbywa się w specjalistycznych ośrodkach zwanych 
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stacjami dializ;  mogą one funkcjonować jako ośrodki poza szpitalem, zwane w różnych krajach 

jako ambulatoryjne, free standing, satelitarne, mogą również być organizowane w szpitalach. 

Poza tym funkcjonują specjalistyczne ośrodki ze stanowiskami do dializy dla dzieci lub przy 

ośrodkach przeszczepiających nerki.   

 

Rysunek 2.1. Liczba pacjentów  leczonych nerkozastępczo na świecie z podziałem na stosowane  metody 

terapii. Dane rok 2008 

 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ESRD Patients in 2008. A Global Perspective. FMC. Bad 

Homburg. 2009.             

 

Wielkość stacji dializ określana jest ilością stanowisk dializacyjnych, czyli dostępną                

w tym samym czasie możliwością prowadzenia zabiegów hemodializy. Ponieważ na jednym 

stanowisku w ciagu doby może być dializowanych optymalnie trzech  pacjentów, tzw. moc 

stacji dializ obliczamy mnożąc ilość stanowisk przez trzy zmiany i dwa dni. To daje optymalną 

liczbę chorych, jaka może być poddawana zabiegom w danej stacji. Organizując 

funkcjonowanie stacji dializ należy również dobrze zaplanować opiekę pielegniarską  

i lekarską. zwykle jedna  pielęgniarka na czterech do pięciu pacjentów poddawanych zabiegom 

jednocześnie. Minimalna obsada to zawsze dwie pielęgniarki. W Polsce istnieje wymóg 

obecności lekarza podczas zabiegów hemodializy przez cały czas ich trwania. Zabiegi dializy 

otrzewnowej prowadzone są w domu pacjenta. Ośrodek prowadzący zapewnia fachowy zespół 

pielęgniarek i lekarzy do opieki i pomocy, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. 

Dializoterapia otrzewnowa prowadzona jest tylko w niektórych ośrodkach. Stacje dializ 

powinny być rozmieszczone w odległościach zapewniajacych optymalny czas dojazdu 

pacjenta; w Polsce stacje dializ  obejmują swoim zasięgiem zwykle obszar o promieniu około 

60 km. W aglomeracjach miejskich rozmieszczenie stacji nie ma takiego znaczenia, ze względu 

na dobre warunki komunikacyjne. Według rapotru Fresenius Medical Care na koniec roku 

2008 pacjenci dializowani byli w 27 600 ośrodkach na świecie. Średnio na jeden ośrodek 

przypada 57 chorych. Około 47%  z tych ośrodków to stacje publiczne, a 53 % prywatne.  

W podziale geograficznym w USA prawie 99 % ośrodków to prywatni własciciele, w Unii 

1 585 000 

190 000 

535 000 

Hemodializa

Dializa otrzewnowa

Transplantacja nerki
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Europejskiej  około 40 % centrów dializ to jednostki prywatne.
30

 

 

2.2.Wpływ struktury populacji ogólnej na rynek leczenia nerkozastępczego. 

 Charakterystyka populacji ogólnej w zakresie liczby, wieku i ras to istotny determinant 

zdrowotny, ponieważ występowanie wielu chorób, w tym niewydolności nerek, związane jest 

z rasą człowieka, wiekiem, a dane typu chorobowość i zapadalność przeliczane są na milion 

osób w populacji, dlatego znajomość liczby populacji wskazuje zainteresowanym systemem 

ochrony zdrowia skale zagrożenia chorobami i przewidywania kosztów terapii i profilaktyki  

w chorobach. Na potrzeby zabezpieczenia świadczeń leczenia nerkozastępczego,  w zestawieniu        

z danymi epidemiologicznymi dotyczącymi chorych z przewlekłą chorobą nerek ważne są dane 

liczbowe, dane dotyczące ras ludzi oraz struktury wieku. Informacje o liczbie mieszkańców 

świata, regionu, kraju czy miejscowości pozwalają oszacować zachorowania i konieczność 

zapewnienia miejsc dializacyjnych. Populacja ludności w Polsce to ponad 38 milionów 

mieszkańców, w pozostałych  krajach populacja ogólna jest dwu lub kilkakrotnie większa 

(Rysunek 2.2). 

 

Rysunek 2.2. Populacja ogólna  w krajach badanych.   Dane rok 2010/2011.  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony WHO   http://www.who.int/countries/ 
 

Informacja o wielkości populacji pozwala  urealnić dane ekonomiczne kraju, np. PKB na 

mieszkańca, czy wydatki na zdrowie per capita. Wielkość populacji to również informacja  

o możliwej liczbie chorych , znając wskaźniki zapadalności i chorobowości. Informacje o rasie 

mają znaczenie ze względu na zróżnicowane nasilenie chorobowości i zapadalności na niektóre 

choroby  wśród różnych ras. Tak też dzieje się w przypadku niewydolności nerek, która częściej 

                                                           
30

 ESRD Patients… op.cit. s.9.          
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rozwija się u azjatów i ludności afrykańskiej. To ważne w krajach takich jak USA czy Wielka 

Brytania. W Polsce populacja osób odmiennej rasy nie jest zbyt istotna liczbowo. Planując 

zapotrzebowanie na stanowiska dializacyjne, organizatorzy ochrony zdrowia muszą brać to pod 

uwagę.
31

 Wielokulturowość i wielonarodowość w populacji Ameryki wpływa na aspekty 

organizacyjne szpitali. Konieczni są tłumacze języka hiszpańskiego, szczególnie w regionach 

południowych. Problem opieki nad kobietami islamskimi czy odmowa przetoczeń krwi przez 

świadków Jehowy to także istotne  dane o populacji dla uczestników rynku medycznego. 

 

Rysunek 2.3. Średnia długość  życia w populacji ogólnej  w badanych krajach. Dane na rok 2009 

zaznaczono kolorem niebieskim, dane na rok 1990 kolorem czerwonym. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony WHO   http://www.who.int/countries/ 
 

Struktura wiekowa populacji, na którą istotnie wpływa średnia długość życia w populacji ogólnej 

( Rysunek 2.3.)  ma odzwierciedlenie w populacji chorych przewlekle. Optymalizacja wyboru 

rodzaju terapii do wieku pacjenta celem  możliwości  powrotu do pełnienia ról w życiu  

i poprawy jakości życia,  powinna być ważnym czynnikiem determinującym rozwój rynku 

leczenia niewydolności nerek. Wiek pacjentów wiąże się z możliwością występowania większej 

liczby powikłań, większej liczby schorzeń współistniejących. Wiek chorych to również 

informacja o prawdopodobieństwie większych wymagań w zakresie pomocy i opieki ze względu 

na zniedołężnienie i  zmniejszenie  zdolności  mentalnych osób starszych, to również 

                                                           
31

 L. Blank I in. Regional differences in the provision of adult renal dialysis services in the UK.  W Oxford Journal 
Medicine.2005. 98. Ss. 183-190.  

80 

79 

80 

76 

75 

75 

76 

74 

Niemcy

USA

UK

Polska

http://www.who.int/countries/


- 22 - 
 

konieczność przygotowania personelu na odmienności w komunikacji werbalnej, większe 

ryzyko niezrozumienia zaleceń lekarskich, niedopatrzenia w przyjmowaniu leków czy problemy 

z samoopieką w domu, większe ryzyko zaostrzeń choroby przewlekłej i większa niż w populacji 

młodszej liczba zgonów, związanych z procesami starzenia.  

 

2.3. Wpływ sytuacji ekonomicznej badanych krajów na rynek zdrowotny 

 Ochrona zdrowia to jeden z bardziej kosztochłonnych obszarów zarządzania  państwem, 

na który znaczący wpływ ma gospodarka kraju i jego sytuacja ekonomiczna. Niezależnie od 

modelu opieki zdrowotnej i systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz doświadczeń w zarządzaniu   

ochroną zdrowia, wydatki publiczne na zdrowie społeczeństwa w krajach świata są istotne dla 

budżetu i  niewystarczające w stosunku do potrzeb, szczególnie w krajach wysoko  rozwiniętych. 

Innowacyjność w ochronie zdrowia i zmiany demograficzne populacji  to czynniki zwiększające 

zapotrzebowanie na środki finansowe. 

 

Rysunek 2.4. Produkt  krajowy  brutto per capita na świecie w tysiącach USD według  parytetu siły 

nabywczej (PPP) 2009.   
 

 

 
 

Źródło:  http:opload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/GDP_PPP_per_capita_2009. 

 W podrozdziale tym zostały zebrane dane ekonomiczne wpływające na poziom 

finansowania opieki zdrowotnej. Rysunek 2.4. przedstawia kraje świata  z oznaczeniem 

wielkości PKB na mieszkańca. Widoczne są regiony wyróżniające się wysokim PKB per capita: 

kolor różowy: USA, Kanada, Australia, Norwegia; kolory czerwone do czarnego: kraje Afryki  
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i Azji mniejszej. Polska na tle tej mapy to kraj w pośrednim przedziale,  o dużo niższym PKB 

niż kraje  oznaczone kolorem różowym. Kraje wybrane do badania są w grupie  bogatszych niż 

Polska w odniesieniu do produktu krajowego brutto, co oznacza, że gospodarki tych państw są 

rozwinięte znacznie lepiej, mogą przeznaczać  większe kwoty na ochronę zdrowia  i zapewnić 

wyższy  poziom opieki dla chorych. Na Rysunku 2.5. przedstawiono wartości liczbowe produktu 

krajowego brutto w przeliczeniu na mieszkańca. W Polsce wskaźnik ten jest najniższy   

w zestawieniu   z pozostałymi. Różnica jest znaczna,  Polski PKB stanowi 1/3 wartości PKB 

Wielkiej Brytanii i Niemiec  oraz 1/4 wartości PKB Stanów Zjednoczonych. Ponieważ wysokość 

PKB jest wyznacznikiem poziomu finansowania obszarów gospodarki, tak niski wskaźnik 

oznacza niski  poziom nakładów na ochronę zdrowia w porównaniu z  pozostałymi krajami  

poddanymi analizie. Im wyższy jest wskaźnik  PKB, tym łatwiej rząd może przeznaczać więcej  

środków  ochronę zdrowia ludności i profilaktykę chorób.  

 

Rysunek 2.5. Produkt krajowy brutto per capita w USD według  parytetu siły nabywczej  

w  badanych krajach (2010). 

 

 
 
Źródło: Opracowanie  własne na podstawie danych  ze strony WHO.  http://www.who.int/countries/ 

 

W Polsce konieczność  zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia istnieje między innymi 

dlatego,  że ciągle  niewystarczające są ilości świadczeń dostępnych dla chorych, a chroniąc 

skromne środki finansowe Narodowy Fundusz Zdrowia rygorystycznie ogranicza ich 

dostępność. Tym  samym  zmuszając szpitale do przekraczania limitów  zawartych w umowach. 

Alternatywą dla chorego pozostaje korzystanie ze świadczeń pełnopłatnych, mimo pełnych 

uprawnień do korzystania z finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki 

zdrowotnej. Rysunek 2.6 przedstawia ogromne dysproporcje pomiędzy poziomem finansowania.  
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Rysunek 2.6. Całkowite  i publiczne wydatki  na zdrowie  jako odsetek PKB w badanych krajach (2009) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
http://apps.who.int/nha/database/StandardReport.aspx?ID=REPORT_2_WHS 

 

Wydatki całkowite  na zdrowie jako odsetek PKB w Polsce to tylko 7, 5 %  z najniższej wartości 

wskaźnika, w USA na zdrowie obywateli przeznaczane są największe kwoty (18 % PKB).  

W porównywanych krajach mimo dużo lepszych wskaźników, również ciągle testowane są nowe 

rozwiązania organizacyjne i finansowe, np. zmiany stawek lub metod rozliczania kosztów 

świadczeń zdrowotnych. Wielka Brytania  przeznacza niewiele wyższy odsetek PKB na zdrowie  

od Polski, jednak wartość tego odsetka jest znacznie większa niż w Polsce. Udział środków 

publicznych jest znacznie mniejszy. Biorąc pod uwagę wartości nominalne PKB per capita 

środki publiczne przeznaczane na zdrowie w Polsce są najniższe w grupie analizowanych 

krajów. W raporcie NIK z 2004 roku możemy przeczytać, że „….Dostrzegalne jest powolne 

wycofywanie się budżetu państwa z finansowania ochrony zdrowia (poza opłacaniem składki za 

niektóre grupy społeczne), a więc przesuwanie coraz większej części zadań na przychody ze 

składek...”
32

 Aktualnie całość finansów w ochronie zdrowia pochodzi ze składek. Przez wiele lat 

kolejne rządy w Polsce zmniejszały środki budżetowe  na ochronę zdrowia i w tej chwili dotyczą 

one raczej programów profilaktycznych, działań nadzwyczajnych a nie systemu zdrowotnego. 

Poza ciągłym poszukiwaniem dobrych rozwiązań organizacyjnych i zapobieganiem 

marnotrawstwu  funduszy w obszarze zdrowia, słaba gospodarka kraju osłabia efekty wielu 

działań na rzecz poprawy gospodarowania zasobami w ochronie zdrowia. Niskie nakłady jakie 

przeznaczane są w Polsce od wielu lat na finansowanie opieki zdrowotnej, mają 
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odzwierciedlenie w sytuacji wielu szpitali, ogromnym zadłużeniu jednostek i niedoszacowaniu 

procedur lub niedostępności najnowszych możliwości leczenia  wielu chorób.  

 

Rysunek  2.7. Całkowite  i publiczne wydatki  na zdrowie  jako PKB per capita w  USD  wg parytetu siły 

nabywczej  w badanych krajach (2009). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 

http://apps.who.int/nha/database/StandardReport.aspx?ID=REPORT_2_WHS 
 

Rysunek 2.7. przedstawia  kwoty w wartościach nominalnych przeznaczane na zdrowie na 

jednego mieszkańca. Polska przeznacza 1/6 tego co USA i 1/3  tego, co na zdrowie przeznaczają 

zachodni sąsiedzi. Mimo, że w Wielkiej Brytanii funkcjonuje Narodowa Służba Zdrowia  znana 

ze  skrupulatności  w rozliczaniu  kwot wydawanych na leczenie,  to  i tak są one ponad dwa 

razy większe niż w Polsce. Dostrzegając poprawiający się, mimo wszystko, poziom jakości          

i dostępności usług medycznych w Polsce, należy brać pod uwagę fakt wyczerpania możliwości 

dalszych oszczędności i obniżania  kosztów. Jest to sygnał, że nieosiągalne  będą dla nas  nowe 

technologie w medycynie i  skuteczne metody leczenia, jeżeli ten wskaźnik nie ulegnie zmianie. 

Wiedza i możliwości fachowych pracowników ochrony zdrowia nie wystarczą dla zapewnienia 

jakości opieki i leczenia  porównywalnych do standardów europejskich i światowych. Tak duże 

różnice trudno zniwelować tylko zmianami organizacyjnymi, uszczelnianiem sytemu oraz 

obniżaniem  kwot kontraktów i wyceny usług  przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz 

Zdrowia. Istnieje konieczność zwiększenia nakładów oraz poprawy wskaźników opieki 

zdrowotnej. Środki prywatne w budżecie systemu opieki zdrowotnej przedstawione na Rysunku 

2.8.  stanowią istotny wkład, szczególnie  kiedy system opieki zdrowotnej  jest niedoszacowany.  
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Rysunek 2.8.  Odsetek środków prywatnych w wydatkach całkowitych na zdrowie w badanych krajach 

(2009) 

 

Źródło: Opracowanie własne  na podstawie: 

http://apps.who.int/nha/database/StandardReport.aspx?ID=REPORT_2_WHS 
 

 

W krajach o systemie kas chorych, Bismarckowskim wysokość wkładu prywatnego jest na 

podobnym poziomie ( Polska i Niemcy),  znacznie wyższy udział środków prywatnych w USA 

jest zrozumiały ze względu na funkcjonujący tam system prywatnych ubezpieczeń. Zgodnie  

z modelem ochrony zdrowia najniższy wkład prywatny ponoszą pacjenci w Wielkiej Brytanii. 

Dodatkowe środki, to dopłaty do leków oraz opłaty za wyższy standard usług. W Polsce, mimo 

braku ubezpieczeń dodatkowych, alternatywnych dla NFZ lub współistniejących odsetek  

środków prywatnych jest znaczący. Część tego stanowi składka na ubezpieczenie zdrowotne,     

w części której nie jest odliczana od podatku, reszta to środki przeznaczane na świadczenia 

zdrowotne w prywatnych jednostkach, poza limitem z Narodowego Funduszu Zdrowia.  Środki 

często są dublowane na te same usługi, które powinny być zgodnie z ustawą, oferowane  

w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Niestety zbyt małe kontrakty dla świadczeniodawców 

wydłużają okres oczekiwania i część pacjentów korzysta z prywatnych usług. W badanych 

krajach również występują aktualnie problemy z finansowaniem opieki zdrowotnej. Specyfika 

starzejących się społeczeństw, dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi jak cukrzyca, 

nadciśnienie tętnicze i otyłość wymaga angażowania dużych środków na profilaktykę  i wczesną 

diagnostykę oraz skuteczną terapię. W Polsce mimo bardzo podobnej epidemiologii i struktury 

występowania chorób i zagrożeń  zdrowotnych, państwo nadal nie  zwiększa swojego udziału  

w skutecznym dysponowaniu większymi kwotami na zdrowie.   
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2.4.System  ubezpieczeń zdrowotnych  w badanych krajach. 

 System ubezpieczeń zdrowotnych odgrywa ważną rolę w zabezpieczeniu dostępu do 

opieki zdrowotnej. W zależności od uwarunkowań prawnych i funkcjonującego systemu 

finansowania  rozwija się rynek usług medycznych.  Dane przedstawione w tabeli 2.1.zawierają 

ogólne zasady  finansowania usług medycznych  w poszczególnych krajach. Każdy z tych 

krajów wywodzi się historycznie z innego modelu ochrony zdrowia. Prawie w każdym z nich od 

roku 1999 zaszły zmiany. W Polsce była to całkowita reforma systemu ochrony zdrowia               

z budżetowania centralnego (system wschodni Siemaszki) na ubezpieczenia zdrowotne.              

W USA reforma systemu ubezpieczeń wprowadzona przez rząd Baracka Obamy, w Wielkiej 

Brytanii zmiana systemu finansowania  niektórych świadczeń zdrowotnych z Fee For Service 

FFS  na Payment by Result PbR 
33

 oraz próby współdziałania z jednostkami niepublicznymi.  

We wszystkich krajach następuje duża presja do obniżania wyceny i płatności za świadczenia.  

W Polsce odbywa się to poprzez brak wzrostu cen i dodawanie w zakres nowych wymagań, nie 

zważając na inflację. Niezależnie od modelu opieki i systemu ubezpieczeń na całym świecie 

terapia nerkozastępcza jest refundowana w całości. Występują różnice w zakresie dostępnych 

świadczeń, jednak  w przeważającej części zarówno podstawowe zabiegi jak i leczenie powikłań 

są refundowane z systemu ubezpieczenia. Koszty dializoterapii  i transplantacji nerki są wysokie. 

Konieczność pokrywania kosztów tego leczenia przez chorych doprowadziłaby do tragedii wielu 

pacjentów ze względu na ich niewystarczające możliwości finansowe. Występują  jednak 

różnice w formach płatności, jakości terapii, częstości zabiegów. Modyfikacje polegają niekiedy 

na dopłatach pacjenta do bardziej komfortowej usługi. 

 

Tabela   2.1.  System  finansowania  opieki  zdrowotnej w badanych krajach. 

Kraj 
Podstawowy 

płatnik 
Dializy Lekarze Hospitalizacje 

Wielka Brytania  
National Health 

Service (NHS) 

FFS,                 Payment 

by Result PbR 
Kapitacja, FFS 

Diagnosis Related 

Groups (DRG) 

USA 
Prywatny i/lub 

MEDICARE 

Kapitacja,                   

Fee For Service (FFS) 

Kapitacja , 

FFS 
DRG 

Niemcy 

 
Kränken Kasse Kapitacja, FFS FFS DRG, Globalnie 

Polska 

 
NFZ Za zabieg W procedurze DRG 

 

Źródło:   Opracowanie własne na podstawie :  ISHCOF .  Vol 7, Nr 2/3. 2007. Springer s.88 oraz 

aktualnych umów z NFZ w Polsce. 

                                                           
33

 K. Baboolal in. The cost of renal dialysis in a UK setting – a multicentre study. Nephr Dial Transplant (2008) 23. ss. 
1982 - 1989 



- 28 - 
 

 Model opieki zdrowotnej w każdym z badanych krajów wywodzi się z odmiennego 

systemu ochrony zdrowia. Wybór do badania tych krajów pozwala  na  ocenę zastosowania 

danego modelu w organizacji leczenia nerkozastępczego oraz analizę skuteczności  finansowania  

terapii nerkozastepczych w danym modelu. Jednocześnie analiza zebranych danych  

z uwzględnieniem funkcjonującego systemu pozwala na podejmowanie właściwych lub lepszych  

decyzji w przypadku planowania  zmian organizacyjnych i finansowych w dotychczasowyn 

systemie. Tabela 2.1. przedstawia zbiorcze dane  zasad finansowania leczenia nerkozastępczego 

w analizowanych krajach. 

 W Wielkiej Brytanii funkcjonuje tzw. model Beveridge’a, „model angielskiej narodowej 

służby zdrowia,” wprowadzony w 1948 roku. Państwo kontroluje realizację usług zdrowotnych 

przez służbę zdrowia, stosowana jest zasada równości obywateli. Naczelną ideą systemu 

Beveridge’a jest bezpieczeństwo socjalne obywateli, bez wyjątku. Dostęp do świadczeń jest 

bezpłatny, potrzeby pacjenta definiuje fachowy pracownik służby zdrowia. Szpitale finansowane 

są z budżetu centralnego lub otrzymują limity środków pieniężnych. Pracowników służby 

zdrowia zatrudnia Państwo, które jest monopolistą. Lekarze wynagradzani są na zasadzie pensji 

lub kapitacji. W modelu angielskim funkcjonują również dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, 

których celem jest podniesienie standardu opieki  i rozszerzenie jej zakresu.
34

  

 Opieka zdrowotna w Niemczech  oparta jest na modelu Bismarcka wprowadzonym          

w 1883 roku przez Ottona von Bismarcka. Ten system ubezpieczenia  kierowany jest do osób       

o umiarkowanych dochodach. Podstawą są składki zdrowotne, najczęściej obowiązkowe. 

Obowiązuje wspólnota ubezpieczeniowa. Państwo tworzy precyzyjne ramy funkcjonowania  

systemu, reszta działań należy do instytucji ubezpieczeniowych. Zwrot kosztów leczenia dla 

ubezpieczonych może pozostawiać niewielki odsetek konieczności dopłaty przez pacjenta.  

Tak dzieje się często z lekami. Szpitale są często finansowane przez budżet centralny. Lekarze 

domowi opłacani są w formie FFS lub w oparciu o kontrakty. Lekarze prywatni opłacani są za 

usługę. Prawo do świadczeń wiąże się z obowiązkiem kontynuacji ubezpieczenia.
35

  

 W Stanach Zjednoczonych Ameryki występuje najbardziej odmienny model 

finansowania usług zdrowotnych, rezydualny, zwany modelem X lub modelem 

samofinansującym. Jest to model z ograniczeniem odpowiedzialności państwa za umożliwienie 

dostępu do opieki zdrowotnej obywateli. Świadczenia są finansowane przez dobrowolne składki 

indywidualne, opłacane prywatnie lub przez pracodawców. Decyzja o przystąpieniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego jest dobrowolna  i indywidualna. Sektor zdrowotny traktowany jest 
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jak każda inna gałąź gospodarki, jako jeden z obszarów aktywności gospodarczej. Rynek usług 

zdrowotnych kontrolowany jest przez profesjonalne organizacje. Wejście na ten rynek jest 

trudne. W modelu rezydualnym dostęp do usług zdrowotnych zależy od możliwości 

finansowych jednostki i rodziny. Sektor publiczny obejmuje opieką osoby w szczególnym 

położeniu: osoby starsze, przewlekle chore, kombatantów i dzieci. Przykładem części publicznej 

systemu w USA jest system ubezpieczenia obejmujący osoby starsze oraz wszystkich leczonych 

nerkozastępczo, Medicare. 
36

  

 W Polsce do roku 1999 funkcjonował system opieki zdrowotnej oparty na wschodnim 

modelu budżetowym, zwanym modelem Siemaszki. Była to  państwowa i powszechna służba 

zdrowia według projektu z końca lat 30-tych XX wieku komisarza ds. zdrowia ZSRR Mikołaja 

Siemaszki. Obecnie jest to model historyczny, niewydolny i nie mający nic wspólnego                 

z rzeczywistością.
37

 Jednak wpływ poprzedniego systemu daje się odczuć jeszcze teraz, po 

kilkunastu latach zmiany systemu. Wiele problemów zarówno finansowych jak                             

i jakościowych wciąż nie ulega zmianie, ponieważ bardzo trudno zmienić mentalność                   

i przyzwyczajenia pracowników z poprzedniego systemu.  Polska obecnie korzysta z modelu 

ubezpieczeń zdrowotnych obowiązkowych i dobrowolnych, opartego na systemie 

Bismarckowskim. Zgromadzonymi ze składek obowiązkowych kwotami zarządza Narodowy 

Fundusz Zdrowia (NFZ), zabezpieczając opiekę zdrowotną według uwarunkowań prawnych 

stworzonych przez Państwo. Funkcjonują  również  różnego rodzaju drobne ubezpieczenia 

prywatne, są one jednak finansowane z dodatkowych składek, obok tych obowiązkowych 

wpływających wyłącznie do NFZ.  W ramach tego systemu świadczeń udzielają zarówno 

prywatni jak i publiczni świadczeniodawcy. 

 Podsumowując analizę sytuacji gospodarczo – ekonomicznej Polski na tle badanych 

krajów to  Polska jest  najmniejszym krajem w zakresie liczby ludności, jest również krajem  

o najkrótszej długości życia. Wśród danych ekonomicznych, w Polsce przeznacza się 

najmniejszy odsetek PKB na zdrowie i jest to odsetek z najniższego wśród badanych PKB  

w przeliczeniu na mieszkańca ( tylko 7, 5 % z 12 tys. USD OECD PPP 2010).  Odsetek środków 

publicznych i całkowitych na zdrowie jest zbliżony do  Wielkiej Brytanii, ta jednak ma 

trzykrotnie większy PKB na mieszkańca. Natomiast odsetek środków prywatnych   

w całkowitych wydatkach na zdrowie w Polsce  wynosi 27,4% i zajmuje miejsce tuż po USA 

wśród  badanych krajów. To znaczy, że Polacy wspierają niewydolny system  świadczeń 

gwarantowanych. Drugie miejsce po USA to wyprzedzenie w tym trendzie również Niemiec, 

                                                           
36

 M. Rutkowska. Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. PWN.2006. s.34 
37

 Ibidem .. s.35 



- 30 - 
 

którzy podobnie jak w Polsce odprowadzają regularne składki w zamian za świadczenia. Rynek 

zdrowia w Wielkiej Brytanii pobiera najmniejszy odsetek prywatnych środków (16%). 

Przyczyną jest prawdopodobnie jeszcze słabo rozwinięta sieć jednostek niepublicznych wśród 

monopolistycznej  narodowej służby zdrowia. Nie wszystkie świadczenia w badanych krajach 

pokrywane są w ramach ubezpieczeń. Do  roku 1972  leczenie nerkozstępcze w USA  dostępne 

było tylko dla osób posiadających prywatne ubezpieczenia. Kiedy jednak okazało się, że koszty 

są trudne do poniesienia nawet dla prywatnych ubezpieczycieli, że wielu chorym odmawiano 

leczenia jeżeli obciążeni byli dodatkowymi schorzeniami 
38

 podjęto decyzję o objęciu tej grupy 

chorych finansowaniem w ramach MEDICARE. Dlatego też od roku 1972 objęto 

ubezpieczeniem publicznym MEDICARE osoby wymagające dializoterapii czy transplantacji 

nerki. W  Polsce, podobnie jak  w Niemczech  osoby korzystające  z leczenia w ramach 

Narodowego Funduszu Zdrowia muszą posiadać dokument ubezpieczenia, by świadczeniodawca 

otrzymał refundację kosztów leczenia.  W innym wypadku chory powinien pokrywać koszty 

leczenia samodzielnie. Tak więc system ubezpieczenia w Polsce nie zapewnia osobom 

nieubezpieczonym alternatywnego wsparcia, w sytuacji, kiedy wymagają terapii dla ratowania 

zdrowia i życia, jak to się dzieje w systemie amerykańskim.  
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3. PORÓWNANIE  STRUKTURY  LECZENIA  NERKOZASTĘPCZEGO  W  POLSCE   NA TLE BADANYCH 

KRAJÓW 

 

3.1.Zapadalność i chorobowość  jako elementy benchmarkingu terapii nerkozastępczych. 

  Całkowita liczba chorych na przewlekłą chorobę nerek (PCHN) lub poddawanych 

leczeniu nerkozastępczemu w roku przeliczona na milion osób w populacji, czyli chorobowość  

jest rodzajem  informacji zarządczej dla świadczeniodawców inwestujących w ośrodki  

nefrologiczne oraz organizatorów opieki zdrowotnej. Jest to jednocześnie prognostyk na kolejne 

lata. Zapadalność to jeden z mierników rozwoju chorób; jest to liczba nowych rozpoznań danej 

jednostki chorobowej w przeliczeniu na określoną liczbę mieszkańców w okresie roku , np. na 

milion mieszkańców (pmp). Gromadzenie tego typu informacji pomaga planować opiekę 

zdrowotną  oraz właściwie regulować rynek usług medycznych. Z rejestrów otrzymujemy dane 

dotyczące rodzaju chorób, ich nasilenia, sezonowości i miejsc występowania. Dane dotyczące 

zapadalności możemy  odnieść do poziomu wczesnego wykrywania chorób, czyli jakości opieki 

zdrowotnej w danym rejonie. Im lepsza dostępność do specjalistów tym skuteczniej 

diagnozowani są chorzy. Zbieranie danych  o chorobach odbywa się na poziomie narodowym; 

jeżeli są to choroby o znacznym tempie narastania zachorowań, stwarzające duże ryzyko dla 

społeczeństw całego świata, dane gromadzone są również w ramach działalności prowadzonej 

przez Światową Organizację Zdrowia (WHO); wyniki możemy zobaczyć w statystykach na 

stronach internetowych. 

 

Rysunek 3.1.Zapadalnosć (incidence) na przewlekłą chorobę nerek w w badanych krajach w osobach na 

milion (pmp).  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestrów narodowych: Polska :  Raport 2009, USRDS 

Registry 2007, Wielka Brytania i Niemcy -  badaniu ISHCOF.  

 

Rysunek 3.1. przedstawia dane dotyczące zapadalności na niewydolność nerek. Widoczna 

znaczna różnica pomiędzy krajami Europy a USA może być spowodowana epidemią otyłości, 
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nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Są to czynniki zwiększające ryzyko uszkodzenia nerek.           

W Polsce i Wielkiej Brytanii wskaźnik jest podobny. Różnice we wskaźnikach to skutek  zbyt 

słabego poziomu diagnostyki  lub wynik ujemnych skutków  rozwoju cywilizacji: zła dieta, 

minimalna aktywność fizyczna,  pośpiech i stres. 

 

Rysunek 3.2. Chorobowość (prevalence) w przewlekłej chorobie nerek w badanych krajach w 

osobach na milion (pmp). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestrów narodowych: Polska: Raport 2009,USRDS Registry 

2007, Wielka Brytania i Niemcy: badanie ISHCOF. 

 

Chorobowość, czyli wskaźnik liczby wszystkich chorych na daną jednostkę chorobową 

leczonych w ciągu jednego roku w Polsce jest najniższa wśród badanych krajów (Rysunek 3.2.)  

W USA chorobowość jest trzykrotnie większa w porównaniu z Polską; wszystkie kraje 

europejskie są na zbliżonym poziomie. Chorobowość jest wyznacznikiem potrzebnych  w danym 

momencie miejsc dializacyjnych i środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia 

nerkozastępczego. 

 

3.2.Struktura  populacji  chorych leczonych  nerkozastępczo w badanych krajach. 

 Dane dotyczące struktury populacji leczonych nerkozastępczo to liczba chorych, ich wiek  

oraz  schorzenia dodatkowe, np.: cukrzyca. Informacje o chorych na cukrzycę  są ważne 

ponieważ  w ostatnich 10 latach wzrasta regularnie liczba chorych, u których uszkodzenie nerek 

jest następstwem cukrzycy. Wiek chorych to informacja o potrzebie zwiększonej pomocy           

w zakresie zwykłych czynności dnia codziennego (takich jak poruszanie się, przebieranie, 

spożywanie pokarmów, co wpływa na zwiększenie kosztów osobowych), specyfice opieki 

geriatrycznej (oddziaływanie leków, sposób komunikacji, zrozumienie przekazywanych zaleceń, 

itp.) oraz wielu obciążeniach dodatkowych wynikających z wieku, przykładem mogą być koszty 

długotrwałych hospitalizacji  i leczenia powikłań. Rysunek 3.3. przedstawia liczbę chorych 

poddawanych wszystkim metodom terapii nerkozastępczych. Są w tej grupie chorzy żyjący  

z przeszczepioną nerką, pacjenci leczeni hemodializą jak i dializą otrzewnową. Dane z Niemiec 
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nie zawierają liczby chorych żyjących z przeszczepem nerki, ponieważ nie były dostępne  

w przeszukiwanej bazie. Dane liczbowe mają znaczenie dla planowania kosztów całkowitych, 

koniecznych dla sfinansowania leczenia w ciągu roku. 

 

Rysunek 3.3. Liczba chorych leczonych nerkozastępczo w badanych krajach. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polska Raport  -2009,  USRDS Registry 2007, Wielka 

Brytania – Raport 2009 i Niemcy –Patients ESRD. Global  Perspective FMC 2008. 
 

Ponieważ jest to grupa chorych przewlekle, zabezpieczenie terapii polega na długofalowym 

udostępnieniu miejsca hemodializy lub dializy otrzewnowej lub zabezpieczeniu środków na 

finansowanie terapii immunosupresyjnej stosowanej dożywotnio u pacjentów z czynnym 

przeszczepem nerki. Liczenie kosztów odbywa się poprzez wycenę kosztu zabiegu  z właściwym 

jego opisem lub kosztów leków immunosupresyjnych w przeliczeniu na jednego chorego.  

W Polsce leczeniu poddawanych jest najmniej chorych, najwięcej w USA, co wiąże się 

oczywiście z wielkością populacji ogólnej  i wskaźnikiem chorobowości. Jednak wielokrotnie 

wyższa chorobowość w USA w porównaniu z Polską to również efekt wpływu takich 

determinantów struktury populacji jak : rasa, wiek, choroby współistniejące oraz poziom 

technologii w zakresie diagnostyki i terapii. Niezaprzeczalnym elementem jest także poziom 

finansowania i sposób finansowania leczenia nerkozastępczego.  

 Rysunek 3.4. przedstawia dane dotyczące odsetka osób leczonych nerkozastępczo  

w populacji ogólnej  kraju. Dane są wyższe od  poziomu światowego (0,034%), ponieważ 

badaniu poddano kraje rozwinięte. Natomiast w danych  światowych uwidacznia się wpływ 

krajów, w których ten rodzaj terapii jest jeszcze słabo rozwinięty, dostępność do opieki 

zdrowotnej jest znacznie ograniczona. Przykładem są kraje Afryki, Europy Wschodniej i Azji, 

gdzie terapie nerkozstępcze i wykrywalność chorób nerek są jeszcze na niskim poziomie. 

Przyczyną niskiego odsetka w Polsce jest ciągle zbyt niska wykrywalność choroby we 

wczesnym stadium, chorzy trafiają do lekarza zbyt późno, to zwiększa śmiertelność w tej grupie. 
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Rysunek 3.4  Odsetek populacji chorych leczonych nerkozastępczo w  populacji ogólnej. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polska Raport 2009 ,  USRDS Registry 2008, Wielka 

Brytania Raport 2009 i Niemcy: Patients ESRD. Global Perspective FMC 2008. 

 

 Odsetek chorych leczonych nerkozastępczo w Wielkiej Brytanii nie jest wysoki, natomiast  

w USA  jest  trzykrotnie wyższy niż w Polsce.  Analizując dane przedstawione na rysunku 3.4. 

widać, jak niewielką grupę stanowią chorzy ze schyłkową niewydolnością nerek.  

  

Rysunek  3.5.Odsetek pacjentów w wieku powyżej  64 r. ż. wśród  leczonych nerkozastępczo w badanych 

krajach. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce -

2009,USRDS Registry 2007, Wielka Brytania i Niemcy -  dane  zawarte   w badaniu ISHCOF. 

 

Kolejnym elementem analizy struktury populacji jest wiek chorych poddawanych terapiom  

nerkozastępczym. Rysunek 3.5. przedstawia odsetek pacjentów starszych, powyżej 64 roku 

życia.  Analiza  struktury   wiekowej  populacji  chorych   na  PCHN   jest   istotna  w  wymiarze 

logistyczno – organizacyjnym oraz etycznym. Wraz ze wzrostem średniej długości życia  

w populacji ogólnej na całym świecie, wzrasta średnia wieku chorych dializowanych   

i przeszczepianych. Czynnikiem  wydłużającym wiek chorych dializowanych jest też znaczna 
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poprawa jakości samej terapii.  Osoby starsze to chorzy  z utrudnieniem w poruszaniu się,  

chorzy na wózkach inwalidzkich, osoby  z osłabieniem zdolności poznawczych,  zwolnionym 

tempem mówienia i wyrażania potrzeb, osoby wymagające dużo więcej pomocy i czasu 

poświęcanego na opiekę przez zespół pielęgniarek i lekarzy. To istotne w planowaniu 

zapotrzebowania na personel, czas pracy stacji dializ, rodzaj i wymagania transportu chorych, 

organizację dodatkowej pomocy opiekuńczej.  

 Wymienione aspekty mają znaczący wpływ na koszty terapii miedzy innymi poprzez 

generowanie kosztów osobowych. Wśród tej grupy chorych jest również spory odsetek 

pacjentów w wieku powyżej 75 lat, a także powyżej 85 lat. Wielka Brytania ma najmniejszy 

odsetek osób dializowanych powyżej 64 roku życia, i znacznie odbiega od pozostałych krajów 

ujętych w analizie. Fakt ten jest tym bardziej zaskakujący, że średnia długość życia w Wielkiej  

Brytanii wynosi 80 lat, podczas gdy w Polsce jest na poziomie 76 lat a różnice w odsetku 

starszych dializowanych są znaczne.  Być może wpływ na ten wskaźnik ma rozwój terapii 

paliatywnej wśród chorych z przewlekłą chorobą nerek w Wielkiej Brytanii. Ten rodzaj leczenia 

przeznaczony jest dla osób rezygnujących z leczenia dializami lub odmawiających rozpoczęcia 

dializ. Wówczas opiekę przejmują zespoły nefrologiczne paliatywne lub ogólne paliatywne 

zapewniając „holistyczną opiekę”
39 oprócz leczenia wspierającego chorego i rodzinę  także 

leczenie farmakologiczne  i dietetyczne, łagodzące proces umierania (brak podjęcia terapii 

nerkozastępczej w wymaganym czasie prowadzi nieuchronnie do śmierci).  

 Leczenie nerkozastępcze  bardzo małej grupy chorych (0,08% populacji) pochłania aż  

2 % budżetu National Health Service w Wielkiej Brytanii  i wydatki wciąż rosną, racjonalne 

gospodarowanie środkami finansowymi jest konieczne. Na podejmowanie leczenia nie powinny  

mieć wpływu zarówno wiek jak i  sytuacja socjalna oraz możliwość zapłaty lecz wyłącznie  

korzyści medyczne. Tak więc nie wszyscy mogą mieć wybór tej terapii. Dla części chorych 

lekarze mogą oferować leczenie zachowawcze.
40

 W Polsce podobne ograniczenia  istniały 

jeszcze w roku 2000, kiedy prowadzono listy oczekujących na dializy, a nawet odmawiano 

dializ. Przyczyną był jednak brak wystarczającej liczby miejsc dializacyjnych.
41

 Ze względu na 

niedobór miejsc nie kwalifikowano do leczenia dializami chorych obciążonych wiekiem  

i chorobami współistniejącymi. Ten stan zmienił się definitywnie po roku 2002, kiedy nastąpił 

duży wzrost liczby miejsc dializacyjnych; obecnie istnieje pełna dostępność miejsc dla 

wszystkich potrzebujących terapii. Dializowani są chorzy w różnym wieku i z wieloma 

                                                           
39

 E. Brown i in. End of Life Care in Nephrology. OXFORD University Press.2007.s.183. 
40

 E.J. Chambers i Inn.  Supportive Care for the Renal Patient. OXFORD University Press. 2006. s.47. 
41

 B. Rutkowski i in. Raport o Stanie Leczenia  Nerkozastępczego w Polsce – 2001.Gdańsk. 2002. s. 21 
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obciążeniami. W Polsce nie funkcjonuje model opieki paliatywnej dla chorych ze schyłkową 

niewydolnością nerek nie podejmujących leczenia. Brak również danych statystycznych  

o pacjentach przerywających  leczenie nerkozstępcze, najczęściej chorzy nie zgłaszają się na 

jeden zabieg.  Kolejnym czynnikiem charakteryzującym strukturę populacji chorych na PCHN 

jest  cukrzyca (Rysunek 3.6). Nefropatia cukrzycowa stanowi znaczny odsetek dializowanych. 

Zmiany w naczyniach krwionośnych w cukrzycy są przyczyną nefropatii cukrzycowej i wielu 

innych powikłań, czyniąc wielkie spustoszenie w organizmie chorego. 

 

Rysunek 3. 6. Odsetek pacjentów z przewlekłą chorobą nerek obciążanych  cukrzycą. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polska Raport-2009 ,  USRDS Registry 2007, Wielka 

Brytania i Niemcy -  dane  zawarte w badaniu ISHCOF. 

Problemy z wytworzeniem dostępu naczyniowego spowodowane  zmianami miażdżycowymi 

naczyń krwionośnych, inwalidztwo spowodowane amputacjami kończyn dolnych i dłoni  

w wyniku martwicy niedokrwionych, dystalnych części ciała, ślepota. Dane dotyczące populacji 

diabetyków wśród leczonych nerkozastępczo są istotne dla planowania opieki. Chorzy ci 

wymagają dodatkowej pomocy przy czynnościach życiowych: przebranie się, przemieszczenie 

do szatni, są także obciążeni  dodatkowymi schorzeniami, co skutkuje  większą  liczbą powikłań, 

częstszymi hospitalizacjami. Cukrzyca jako przyczyna około 25-30 % zachorowań na przewlekłą 

chorobę nerek  to  sygnał dla organizatorów opieki zdrowotnej, że wraz z nią będzie rosła 

zapadalność na PCHN. To prognostyk konieczny do uwzględnienia w wydatkach na zdrowie. 

 

3.3.Porównanie metod  leczenia nerkozastępczego. 

 Metody leczenia nerkozastępczego różnią się wymaganiami w zakresie infrastruktury       

i dostępnością. Rysunek 2.1. wskazuje, że najpopularniejszą metodą leczenia nerkozastępczego 

na świecie jest hemodializa. Rysunki 3.7 i 3.8  przedstawiają dane dotyczące udziału leczonych 

dializami w populacji pacjentów z niewydolnością nerek. W Polsce oraz badanych krajach dane 

są bardzo zbliżone, hemodializa jest najczęściej stosowaną metodą leczenia chorych  

w V stadium choroby przewlekłej nerek. Chorzy leczeni nerkozastępczo (dializy i transplantacja 
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nerki) stanowią niewielki odsetek populacji ogólnej w każdym kraju (Rysunek 3.4.). Natomiast  

w populacji chorych poddawanych terapiom nerkozastępczym,  dializowani  stanowią ponad 

połowę wszystkich leczonych ze schyłkową niewydolnością nerek (Rysunek 3.8.). 

 

Rysunek 3.7. Liczba chorych leczonych dializami (HD, DO) w badanych krajach.  

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polska Raport 2009 , USRDS Registry 2008, Wielka Brytania 

– Raport 2009 i Niemcy -  ESRD Global Perspective FMC 2008. 

 

Wynika to  z faktu ograniczonej dostępności narządów do przeszczepu. Każdy kraj boryka się  

ze zbyt małą ilością organów do pobrania w stosunku do liczby potrzebujących. Z tego powodu 

wykorzystywane są dostępne metody pozwalające na przeżycie do czasu przeszczepu lub 

dożywotnio dla pacjentów zdyskwalifikowanych z listy biorców lub tych, którzy nie  wyrażają 

zgody na wpisanie na listę biorców nerki.  W pewnym sensie chorzy dializowani to grupa 

uprzywilejowana, ponieważ jako nieliczni mogą żyć mimo śmiertelnej choroby, mogą pracować, 

prowadzić życie rodzinne,  z nadzieją na przeszczep i znaczną poprawę jakości życia. Niemcy są 

krajem o najmniejszym odsetku pacjentów żyjących z przeszczepioną nerką, ponieważ aż 73% 

chorych leczonych jest pozostałymi dwiema metodami: dializą otrzewnową 

 i hemodializą. Natomiast w Wielkiej  Brytanii  tylko 52 % chorych z niewydolnością nerek 

leczonych jest dializami, ponad 48 % żyje z czynnym przeszczepem nerki. W Polsce, mimo 

wielu złych opinii dotyczących poziomu przeszczepiania narządów, 31 % chorych żyje  

z przeszczepioną nerką. Podobnie jak w Niemczech, sytuacja wygląda w USA, 72 % chorych 

jest dializowanych, pozostali żyją z czynnym przeszczepem. Należy pamiętać, że jakość życia  

pacjenta leczonego dializami jest niższa niż chorego po przeszczepie nerki,  kosztochłonność 

terapii  dializami jest wyższa  niż  leczenie chorego z przeszczepem nerki (poza kosztami w roku 

przeszczepienia). 
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Rysunek 3.8.Odsetek chorych leczonych dializami wśród leczonych nerkozastępczo.  

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polska Raport 2009 , USRDS Registry 2008, Wielka Brytania 

Raport 2009 i Niemcy -  ESRD Patients. Global Perspective FMC 2008 

  

Hemodializa jest leczeniem inwazyjnym, wymagającym dużych inwestycji w instalacje 

 i zasoby kadrowe oraz specjalistyczny sprzęt. Jej  zaletą natomiast jest możliwość wykonania 

zabiegu u pacjenta w sytuacjach nagłych ,w czasie kilkudziesięciu minut od ustalenia wskazań. 

Dializa otrzewnowa wymaga dłuższego  przygotowania chorego i nie jest tak skuteczna jak 

hemodializa. Przeszczep nerki wymaga spełnienia wielu procedur, w tym kwalifikacji i zgody 

pacjenta. Sam zabieg operacyjny jest obciążeniem dla pacjenta, czasem pierwszy okres po 

zabiegu jest wspomagany hemodializoterapią. Co najważniejsze, ten rodzaj terapii wymaga 

dostępności narządów do pobrania i przeszczepienia. Nie jest to zatem, metoda która czeka na 

pacjenta, ale pacjent musi podejmować inne formy  terapii w oczekiwaniu na możliwość 

przeszczepienia. Rysunek 3.8. przedstawia poziom wykorzystania metody transplantacji;   

w żadnym z badanych krajów nie jest wysoki, chociaż najkorzystniej wygląda w Wielkiej 

Brytanii.  Przyczyną niskiego poziomu wykorzystania tej metody terapii jest mała dostępność 

narządów od dawców zmarłych i długotrwałe procedury  przeszczepów od dawców żywych, 

spokrewnionych. Kolejną z przyczyn jest też wiek pacjentów dializowanych. Im starszy pacjent, 

tym bardziej jest obciążony chorobami współistniejącymi i tym więcej trudności w kwalifikacji 

do przeszczepu. 

 Dializa otrzewnowa jest najmniej popularną metodą terapii nerkozastepczych na całym 

świecie, podobne dane dotyczą wszystkich krajów poddanych badaniu. Rysunki 3.9. i 3.10 

przedstawiają informacje o  ilości oraz odsetku leczonych dializą otrzewnową wśród leczonych 

nerkozastępczo. Pacjenci  leczeni metodą dializy otrzewnowej  stanowią  w każdym z badanych 

krajów niewielki odsetek, w żadnym nie przekraczają 10 %.  Dializa  otrzewnowa jest metodą 

najmniej rozpowszechnioną wśród terapii nerkozastepczych, zajmuje ostanie miejsce po 

hemodializie i transplantacji nerki. Mimo małej inwazyjności, wielu udogodnień dla pacjentów, 
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minimalnych ograniczeń i zmian  w funkcjonowaniu, chorych leczonych tą metodą  jest wciąż 

zbyt mało. Metoda dializy otrzewnowej częściej wykorzystywana jest w krajach o rozległych 

 i trudno dostępnych obszarach, gdzie istnieje  problem z transportem na hemodializę. 

 

Rysunek 3.9. Liczba pacjentów  leczonych  dializą otrzewnową w badanych krajach. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polska Raport 2009 ,  USRDS Registry 2010, Wielka 

Brytania –  UK Renal Registry 2009 i Niemcy -  ESRD Patients. Global Perspective FMC 2008. 
 

W Polsce  odsetek dializowanych otrzewnowo również nie jest wysoki, i tylko nieco wyższy od 

poziomu w Niemczech, słabiej rozpowszechniony niż w systemie USA czy Wielkiej Brytanii.  

Wiele ośrodków nie prowadzi zabiegów dializy otrzewnowej, ponieważ funkcjonują jako 

samodzielne, ambulatoryjne stacje hemodializ. System leczenia dializą otrzewnową wymaga 

okresowo dostępności  do oddziału nefrologicznego z przeszkolonym zespołem. Przyczyną 

małego odsetka tej terapii mogą być także kliniczne przeciwwskazania ze strony pacjenta,  

np.; niesprawna, w wyniku wielu operacji, błona otrzewnej, brak samodzielności chorego i brak 

pomocy osób bliskich. 

Rysunek 3.10. Odsetek pacjentów leczonych metodą dializy otrzewnowej wśród leczonych 

nerkozastępczo w badanych krajach. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce -2009, 

USRDS Registry 2007, Wielka Brytania – Raport 2009 i Niemcy -  dane  zawarte  w badaniu ISHCOF. 

Czasem bywa to niechęć pacjenta do noszenia „drenu w brzuchu” – czasem wstyd, zwłaszcza 

 u młodych osób, szczególnie kobiet. Jedną z przyczyn mogą być  warunki mieszkaniowe  
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 i sanitarne chorego, nie zapewniające miejsca i bezpieczeństwa do przeprowadzania zabiegów  

w domu. Ze względów społecznych ta forma terapii oferuje więcej czasu  choremu,  nie ma 

konieczności dojazdu na zabiegi, pacjent może pracować lub uczyć się. Jest to dobra forma 

leczenia u dzieci  i uczącej się młodzieży, ale też u starszych, którzy mają pomoc w domu. 

Zmniejsza się zapotrzebowanie na opiekę  lekarską i pielęgniarską, co znacznie zmniejsza koszty 

osobowe w porównaniu  z hemodializą. 

 Hemodializa jest najczęściej wykorzystywaną metodą leczenia nerkozastępczego 

zarówno według danych światowych jak i w krajach poddanych analizie. Rysunki  3.11  oraz  

i 3.12. przedstawiają dane liczbowe oraz odsetek leczonych hemodializą w poszczególnych 

krajach. Tylko w Wielkiej Brytanii mniej niż połowa leczonych nerkozastępczo poddawana jest 

hemodializie, ma to na pewno wpływ na ogólne koszty terapii nerkozastepczych rozliczane  

w ramach budżetowego systemu służby zdrowia.  Niejednokrotnie zdarza się, że chory 

rozpoczyna leczenie w sposób nagły hemodializą i w momencie wyeliminowania 

bezpośredniego zagrożenia życia, może zmienić rodzaj terapii na dializę otrzewnową. Chorzy, 

którzy zostali zakwalifikowani i wyrazili zgodę na transplantację korzystają z metody leczenia 

hemodializą  w oczekiwaniu na przeszczep. Zatem jest to zabieg pozwalający dożyć choremu do 

czasu znalezienia dawcy nerki  (w odróżnieniu od możliwości chorego oczekującego na 

przeszczep serca). Odsetek  hemodializowanych  pacjentów w badanych krajach znacznie się 

różni; w Niemczech  metoda ta stanowi znaczącą większość. W Polsce metoda ta 

wykorzystywana jest w przeważającej części i stanowi 60 %, najrzadziej hemodializa jest 

stosowana w  Wielkiej Brytanii, gdzie stanowi tylko 44 % , równoważnie z transplantacją nerki. 

 

Rysunek3.11. Liczba chorych  leczonych hemodializą  w badanych krajach. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:  Polska Raport 2009, USRDS Registry 2010, Wielka 

Brytania: UK Renal Registry 2009 i Niemcy: ESRD Patients. Global Perspective 2008. 

 

Wykorzystanie obu metod w bardzo podobnym odsetku, prawdopodobnie wynika z rachunku 

kosztów i stosowanych oszczędności w budżetowym systemie  Narodowej Służby Zdrowia 
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(NHS) w Wielkiej Brytanii. Z jednej strony miejsca dializacyjne wykorzystane są w sposób 

optymalny, z drugiej strony wykorzystanie możliwości przeszczepu, jako najskuteczniejszej  

i najefektywniejszej metody jest powszechne.  

 

Rysunek.3.12.Odsetek leczonych  hemodializą wśród  leczonych nerkozastępczo.  

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce-2009 , 

USA: USRDS Registry 2007, Wielka Brytania: Raport 2009 i Niemcy: badanie ISHCOF 2004. 

Jedną z najrzadziej wykorzystywanych metod terapii jest hemodializa wykonywana w domu 

chorego (Rysunek 3.13.). We wszystkich badanych krajach stosowana jest w minimalnym 

odsetku, metoda  ta wymaga specjalnych procedur dla bezpieczeństwa chorego, ale też pozwala 

pacjentowi na więcej swobody w wyborze czasu terapii oraz jej długości, a tym samym jej 

skuteczności. Częściej te formę wykorzystuje się  w krajach o zróżnicowanym ukształtowaniu 

terenu i rozległym, trudnodostępnym obszarze, np. w Australii, Nowej Zelandii czy Kanadzie.  

 

Rysunek 3.13. Odsetek pacjentów leczonych hemodializą domową wśród  leczonych dializami. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polska: Raport  2007, USRDS Registry 2007, Wielka 

Brytania: Raport 2009 i Niemcy: ISCHOF 2004. 

W specyficznie ukształtowanych i zamieszkanych (zurbanizowanych) krajach wiele osób 

pozbawionych  byłoby  leczenia, natomiast dostępność tej metody pozwala im przetrwać do 
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czasu  uzyskania przeszczepu.  Jeżeli nie mogą korzystać z leczenia dializą otrzewnową 

oferowana jest hemodializa w domu. Wymaga to specjalnego przygotowania personelu  

i pacjenta oraz odpowiednich zasobów sprzętowych, a przede wszystkim uwarunkowań 

formalno – prawnych zapewniających bezpieczeństwo pacjentowi  i ośrodkowi prowadzącemu. 

 Najskuteczniejszą metodą leczenia nerkozastępczego jest przeszczep nerki  (Tx), uwalnia 

od obowiązku wykonywania dializ i zapewnia najlepszą jakość życia wśród chorych 

poddawanych leczeniu nerkozastępczemu.
42

 Obowiązkiem pacjenta po przeszczepie jest dbałość 

o zdrowie, unikanie sytuacji zagrażających zakażeniem oraz regularne przyjmowanie leków 

immunosupresyjnych, celem zmniejszenia ryzyka odrzucenia wszczepionego narządu. 

Przeszczepienie nerki  jest również najlepszym sposobem leczenia ze względów  ekonomicznych 

 

Rysunek 3.14. Odsetek pacjentów żyjących z przeszczepem nerki w  badanych krajach wśród leczonych 

nerkozastępczo. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polska: Raport 2009, USRDS Registry 2007, Wielka 

Brytania: Raport 2009 i Niemcy: ISHCOF 2004 

 

Tylko w roku wykonania zabiegu przeszczepienia generowane są najwyższe koszty.  

W kolejnych latach pacjenci pozostają pod kontrolą poradni transplantacyjnych, otrzymują leki 

immunosupresyjne, obniżające odporność pacjenta, by nie dopuścić do odrzucenia 

przeszczepionego narządu i mogą wrócić do pełnienia swoich dotychczasowych ról społecznych, 

zawodowych i rodzinnych. Terapia nie pozbawia chorego czasu wolnego, nie wymaga 

dostosowania się do harmonogramu zabiegów hemodializy i transportu na zabiegi. Problem 

przeszczepów jest ważny, ponieważ ilość pobrań zależy od dwóch stron.  
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Rysunek  3.15.Liczba pacjentów żyjących z przeszczepem nerki w badanych krajach.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polska: Raport 2009 , USRDS Registry 2007, Wielka 

Brytania  Raport 2009 i Niemcy  ISHCOF 2004. 

Z jednej wymagana jest dobra organizacja poszukiwania i przygotowania dawców i biorców 

a z drugiej strony świadomość społeczeństwa.  Przekonania czasem ograniczają dostępność 

pobrań od dawców zmarłych.  Pobrania od dawców żywych są bardziej skomplikowane  

i częściej dotyczą rodziców i dzieci. Odsetek pacjentów żyjących z przeszczepionym narządem 

jest tym wyższy, im więcej osób otrzymuje narząd, ale też zależy od długości życia osób po 

transplantacji. Odsetek pacjentów żyjących z czynnym przeszczepem nerki wśród badanych 

krajów (Rysunek 3.14.) jest dwukrotnie wyższy w Wielkiej Brytanii  niż dane światowe 

przedstawione na Rysunku 3.16. Polska wykazuje w tym zakresie wyższe wskaźniki (31% vs 

23%) niż dane światowe. Wskaźniki w Niemczech  i USA również przewyższają dane światowe, 

są jednak niższe  od  danych z Wielkiej Brytanii.  

Rysunek 3.16. Udział procentowy poszczególnych  metod leczenia nerkozastępczego stosowanych na 

świecie. 

 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: ESRD Patients. Global Perspective 2008. FMC. Bad 

Homburg. 2009 
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Analizując  udział  pacjentów żyjących  z przeszczepioną nerką w populacji ogólnej jest on 

porównywalny ( Rysunek 3.17.) w Polsce i Niemczech i  wyraźnie niższy niż w USA i Wielkiej 

Brytanii. Aby poprawić wskaźniki przeszczepów narządów w Polsce uruchamiane są nowe 

działania Ministerstwa Zdrowia w zakresie poprawy dostępności organów i zwiększenia liczby 

przeszczepów. 

  

Rysunek 3.17. Odsetek chorych żyjących z przeszczepioną nerką wśród populacji ogólnej w badanych 

krajach. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polska: Raport 2009, USRDS Registry 2007, Wielka Brytania  

Raport 2009 i Niemcy  ISHCOF 2004 

 Obecnie kładzie się duży nacisk na rozpowszechnienie pozyskiwania od dawców żywych. Są to 

tzw. przeszczepy rodzinne. Organizacja leczenia nerkozastępczego polega między innymi na 

zapewnieniu pacjentowi miejsca wśród jednej z metod leczenia. Najczęściej jest to miejsce  

w stacji hemodializ, gdzie  chory obejmowany jest całościową opieką i zgłaszany jako biorca 

nerki do ośrodka transplantacyjnego. Dlatego ważne jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc 

dializacyjnych celem „dystrybucji” chorych do możliwych metod terapii po okresie  diagnostyki 

i kwalifikacji do transplantacji. 

 Dla osób oczekujących na przeszczep  bardzo ważna jest możliwość otrzymania terapii 

dializami, czyli dostępność miejsca dializacyjnego. Miejsca takie dostępne są w  stacjach  dializ, 

prowadzących wyłącznie ambulatoryjnie zabiegi hemodializy bez leczenia powikłań  

i hospitalizacji oraz w stacjach szpitalnych, gdzie opieka jest kompleksowa, obejmuje 

hospitalizacje i dobrą diagnostykę trudnych przypadków. Są to zadania związane  

z przygotowaniem do przeszczepu i wspomagające dializy ambulatoryjne – wytworzenie 

dostępu naczyniowego czy założenie cewnika do dializy otrzewnowej. 
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Rysunek 3.18. Liczba ośrodków dializacyjnych w badanych krajach . 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polska: Raport 2009, USRDS Registry Annual Data2011,UK 

Renal Registry Report 2009 i Niemcy ISHCOF 2004. 

Rysunek 3.18. przedstawia liczby ośrodków  w badanych krajach. Bardzo mała liczba ośrodków 

w Wielkiej  Brytania wynika z formy organizacyjnej. W zestawieniach podawane są ośrodki 

sprawozdawcze, którym podlegają stacje satelitarne. Mając jednak na uwadze pozostałe 

wskaźniki leczenia nerkozastępczego to jest to bardzo mała liczba, z tym związany jest 

prawdopodobnie nacisk na wysycenie dostępnych miejsc dializacyjnych oraz skuteczność 

transplantacji. W ujęciu globalnym, z punktu widzenia zarządzania kosztami jest to 

balansowanie na granicy dostępności, celem minimalizacji kosztów całkowitych w grupie 

chorych z niewydolnością nerek. Wymieniono ośrodki sprawozdawcze, które są głównymi 

ośrodkami (72 ośrodki według UK Renal Registry 2009)  z zapleczem szpitalnym i nadzorują 

prace stacji tzw. satelitarnych (106 według ISHCOF 2007).    

 Podsumowując przedstawione dane w Polsce liczba ośrodków znacznie wzrosła po roku 

1999, kiedy funkcjonowało 155 ośrodków dializy, szczególnie w latach 2000 – 2009 do 245 

stacji dializ. Taki wzrost zapewnił pełną dostępność chorych do terapii, a powstałe w ostatnim 

dziesięcioleciu nowe ośrodki dializ są nowoczesne i wyposażone w sprzęt o światowym 

standardzie. 
43

 Efektem jest wysoki poziom jakości leczenia w ośrodkach w Polsce i postępujący 

wzrost wykrywalności chorób nerek. Duże znaczenie mają  odległości od stacji hemodializ, 

ponieważ ten rodzaj terapii wiąże się z koniecznością dojazdu na zabiegi trzy razy w tygodniu,  

13 razy w miesiącu i 156 razy w roku. Większość stacji dializ w Polsce, poza aglomeracjami 

miejskim, znajduje się w odległościach około 60-70  km, co zapewnia  optymalny czas dojazdu 

pacjenta  na zabiegi a także ilość chorych. Pacjenci  leczeni  nerkozastępczo   stanowią   bardzo 

mały odsetek populacji ogólnej w każdym z badanych krajów, w Polsce najniższy, tylko 0,07 %.  

Proporcje stosowanych   metod leczenia w Polsce są podobne jak w badanych krajach. Odsetek 
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osób leczonych  nerkozastępczo po 64 roku życia w Polsce jest wyższy  niż w USA i Wielkiej 

Brytanii. Metoda leczenia dializą otrzewnową we wszystkich krajach badanych wykorzystywana 

jest  w małym odsetku mimo, że pozwala  choremu na funkcjonowanie  w domu, pracy czy 

szkole. Ma to również przełożenie na wysokość kosztów rocznych terapii, w której 

zaangażowanie kosztów osobowych personelu jest niewielkie.  Koszty pracy personelu stanowią 

zwykle istotną część wydatków, chociaż istnieją różnice w dystrybucji tych środków  

w poszczególnych modelach opieki. Niskie wskaźniki zapadalności i chorobowości w Polsce  

w porównaniu do pozostałych krajów mogą świadczyć  o  pacjentach niezdiagnozowanych.  

To oznacza, że należy poprawić opiekę medyczną  w tym zakresie, miedzy innymi poprzez 

zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, zapewniając zmniejszenie ograniczeń w dostępności 

do lekarzy specjalistów i unikanie limitów w świadczeniach ratujących życie. Kwestie 

ekonomiczne są nierozerwalnie związane z poprawą jakości i skuteczności funkcjonowania 

opieki zdrowotnej, dlatego też zostaną one omówione w następnym rozdziale niniejszej pracy. 
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4.BENCHMARKING FINANSOWANIA  LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO. 

 

4.1.Finansowanie terapii nerkozastepczych  w Polsce. 

 Koszty terapii nerkozastępczej  mimo  tego, że dotyczą niewielkiej grupy chorych,  

są znaczące dla budżetu płatnika. W Polsce  dializoterapia  rozliczana jest w ramach kontraktów        

z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie umów na świadczenia odrębnie kontraktowane. 

Od roku 2012  umowy te  obejmują tylko i wyłącznie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek – 

N18 według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD 10. Jeżeli pacjent  nie ma jeszcze 

zdiagnozowanej przewlekłej choroby nerek, ale ze względu na stan zdrowia  i zagrożenie życia 

leczony jest hemodializą, podlega  kwalifikacji do rozpoznania: „ostra niewydolność nerek – 

N17 ( ICD.10). W związku z powyższym świadczeniodawcy realizujący umowy w ramach 

hemodializoterapii w zakresie świadczeń odrębnie kontraktowanych,  nie mogą wykonywać tych 

zabiegów w ramach umowy z NFZ.
 44

 Jednostki szpitalne prowadzące leczenie chorych N17 są 

zatem zmuszone zapewnić hemodializoterapię tym pacjentom w ramach własnych rozliczeń  

z NFZ. Jest to problem, ponieważ nie wszystkie szpitale posiadają  możliwość prowadzenia 

zabiegów hemodializy. Celem zapewnienia tego rodzaju opieki, szpitale korzystają  z usług 

stacji dializ lub kupują urządzenia do terapii i szkolą własny personel. Świadczenia rozliczane są 

w ramach umowy na leczenie szpitalne.  Przygotowane jest aktualnie również Zarządzenie 

Prezesa  NFZ,   w wyniku którego  chorzy  przewlekle dializowani podczas hospitalizacji, będą 

wyłączeni programu przewlekłego dializoterapii (data wejścia w życie, po protestach środowiska 

lekarskiego, przesunięta została na rok 2014). Do zapewnienia ciągłości terapii zobowiązana 

będzie jednostka, w której  hospitalizowany jest pacjent. Zaskakuje również proponowana 

wycena zabiegu w leczeniu szpitalnym, jest niższa niż w stacji ambulatoryjnej (312 PLN). 

Wycena zabiegu hemodializy w Polsce jest zróżnicowana od wyceny dializy otrzewnowej. 

Hemodializa rozliczana jest jako płatność za zabieg. Opis świadczenia jest integralną częścią 

umowy i zawiera koszty sprzętu, leków, personelu, badań diagnostycznych, utrzymania 

infrastruktury i mediów, sprzętu i serwisu urządzeń oraz transportu na zabieg i z zabiegu do 

domu.
45

 Wartość świadczenia wyceniona jest na 205 USD skorygowanego o parytet siły 

nabywczej według OECD PPP 2011 (414 PLN). W Polsce  NFZ nie różnicuje wyceny usługi 

hemodializy, uzależniając  jej koszt od  wskaźników wieku, chorobowości itp. stosowanych  
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 Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia 
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w innych krajach. Koszt terapii  miesięcznej wynosi zatem (średnia ilość HD w miesiącu 13)   

2,5 tys. USD  wg OECD PPP 2011 (5 tys PLN).
 46

 Według danych z raportu za rok 2011 

wykonano Polsce 2 456 014 zabiegów hemodializy. Są to zabiegi w ramach kontraktu z NFZ 

i nie obejmują dializy ostrej, wykonywanej w szpitalu oraz zabiegów wykonywanych  

u pacjentów uprawnionych, ale w ośrodkach, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia nie 

podpisał umowy na świadczenia. 
47

 Całkowite koszty roczne  leczenia hemodializą w  programie 

przewlekłym chorych  Polsce  pokryte w ramach NFZ wyniosły około  za rok 2011 ponad   

495 mln USD według PPP OECD 2011. Koszt roczny standardowej terapii  hemodializą jednego 

chorego  wynosi zatem 32 tys. USD według parytetu siły nabywczej (OECD PPP) 2011  (64 tys. 

PLN 2011) 

 

Rysunek 4.1. Koszty roczne leczenia hemodializą i dializą otrzewnową w Polsce w  USD według parytetu 

siły nabywczej (PPP)  2011 

 

Źródło: Opracowanie własne. Na podstawie aktualnych materiałów NFZ. 

 

Koszt nie obejmuje wytworzenia dostępu naczyniowego zarówno czasowego jak i stałego, który 

rozliczany jest jako świadczenie w ramach leczenia szpitalnego. Koszt nie obejmuje również 

przygotowania kwalifikacyjnego do przeszczepu, który odbywa się w ramach hospitalizacji oraz 

regularnej diagnostyki pacjenta zakwalifikowanego. W opracowaniu przedstawionym przez NFZ 

nie analizowano kosztów dotyczących leczenia dializą otrzewnową. Wycena hemodializy   
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w tym opracowaniu jest niższa od wyceny zabiegu przygotowanej przez NEFRON, która wynosi 

232 USD wg OECD PPP 2011 (467 PLN).
48

   

 Dializa otrzewnowa ( CADO ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa ) wyceniona jest 

jako świadczenie warte 18 pkt za każdy osobodzień. Wycena wartości punktu jest elementem 

negocjacji z NFZ. Obecnie jest znana wycena punktu na poziomie 12.20 PLN za punkt. Zatem 

koszt roczny leczenia dializą otrzewnową wynosi dla jednego chorego (18pktx365dni w  roku 

razy cena 12,20 PLN ) 39 tys. USD wg OECD PPP 2011 (80  tys PLN ). W Polsce 

dializowanych  metodą dializy otrzewnowej na koniec roku 2009 było 1190 osób (1064 w roku 

2007), 
49

 co daje szacunkowy całkowity  koszt  roczny terapii na poziomie 46 mln USD  

wg OECD PPP 2011 (94 mln PLN). W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia  na 

rok 2012 zabezpieczono w punkcie świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane kwotę: 

70 mln USD wg OECD PPP 2011 (ok. 1 500 mln PLN.) W kwocie tej znajdują się również inne 

świadczenia zaliczane do świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych. Zgodnie  

z Zarządzeniem Prezesa NFZ oprócz dializoterapii znajduje się tam jeszcze 14 zakresów.
50

  

W Polsce nie jest różnicowana cena zabiegu  w zależności od wieku pacjenta. Mimo, że chorzy 

starsi, dializowani wymagają zawsze dodatkowej opieki przed, podczas i po zabiegu,  

np.; pomocy w przemieszczaniu się, przebieraniu, po zabiegu konieczna jest pomoc przy 

tamowaniu krwawienia. To wszystko pochłania czas pracy około kilkunastu minut jednej osoby 

personelu na jednego pacjenta, oprócz standardowych czynności przy prowadzeniu zabiegu. 

Ponieważ tacy pacjenci  stanowią znaczący odsetek dializowanych, oznacza to konieczność 

wydłużenia czasu poświęconego na chorego i tym samym wydłużenia czasu pracy każdej 

zmiany chorych lub też zatrudnienia dodatkowego personelu. W Polsce popularny staje się 

zawód opiekuna medycznego; jest to jednak wzrost kosztów świadczenia usług, niezauważany 

dotąd przez płatnika.   

 Koszty  przeszczepienia nerki według danych  w materiałach NFZ, w których znajduje 

się wycena punktowa za zabieg transplantacji nerki u osób dorosłych i dzieci (< 18 r. ż.). Koszt 

zabiegu (świadczenia jednorazowego) bez kosztów opieki potransplantacyjnej i leków 

immunosupresyjnych, waha się od 23 tys. USD według wg OECD PPP 2011 (47 tys. PLN) do 

29 tys. USD OECD PPP 2011 (59 tys. PLN )  za zabieg przeszczepienia  u osób poniżej 18 r. ż.  

 Podsumowując,  zasady organizacji i finansowania  kosztów terapii nerkozastępczych       

w Polsce wymagają ponownie dogłębnej analizy i  kalkulacji zasad finansowania. Niemniej 
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bardzo ważnym elementem tej analizy powinna być jasna regulacja organizacji leczenia 

przewlekłej choroby nerek, tj. włączenie do grupy chorób przewlekłych, zasady badań 

epidemiologicznych i ujmowania w nich chorych rozpoczynających leczenie, zasady rozliczania 

zabiegów  u chorych przewlekle dializowanych podczas hospitalizacji, koszty farmakoterapii  

oraz koszty i obligatoryjność transportu pacjentów na zabiegi. Racjonalizacja kosztów 

osobowych w kosztach zabiegu, uwzględnienie zmian w strukturze osób dializowanych zarówno 

pod względem wieku jak i obciążeń chorobami współistniejącymi. Celem planowania 

organizacji opieki nad tą grupą chorych w Polsce powinna być zachowana ciągłość terapii, nie 

tylko w zakresie poddawania zabiegom  dializy ale też opieki poza ośrodkiem dializ.  Celem 

analizy dla oceny jakości organizacji leczenia nerkozastępczego powinny  być wskaźniki 

jakościowe oraz ekonomiczne ujmowane dla grupy chorych przewlekle. W tym wypadku 

wszelkie koszty powinny być ujmowane i gromadzone w ramach opieki nad pacjentem  

z przewlekłą chorobą nerek. Zmiana zasad leczenia dializami, być może wymusi czasowe 

obniżenie kosztów dializoterapii, natomiast może znacznie podnieść koszty leczenia powikłań 

 ( choćby uszkodzenia dostępu naczyniowego), które zginą w kosztach leczenia szpitalnego. 

Obniży to zapewne jakość życia  w tej grupie chorych. Właściwa ocena powinna obejmować 

całokształt terapii w grupie choroby przewlekłej. Nie  będzie to możliwe dopóki  organizacja 

leczenia nie zostanie właściwie zaprojektowania, również celem liczenia kosztów. 

 

4.2. Analiza porównawcza kosztów dializoterapii w badanych krajach. 

 Wybrane do analizy kraje Europy (Niemcy i Wielka Brytania) oraz odległe Stany 

Zjednoczone Ameryki są krajami o dużo większym doświadczeniu w zakresie leczenia 

nerkozastępczego jak też znacznie szerszym doświadczeniu w zakresie rozwiązań  

organizacyjnych i finansowych  tego obszaru opieki zdrowotnej. Ponieważ dane dla wszystkich 

trzech krajów dostępne były w zrównoważonych jednostkach uwzględniających  siłę nabywczą 

waluty kraju, dane finansowe przedstawiono w wartości w USD skorygowanej wskaźnikiem 

parytetu siły nabywczej PPP.  

 W Niemczech koszt tygodniowy zabiegu hemodializy jest zróżnicowany dla chorych 

poniżej 60 roku życia wynosi 532 USD wg OECD PPP 2003, dla chorych w wieku powyżej 60 

lat tygodniowy koszt zabiegu wynosi 549 USD  wg OECD PPP 2003. W Niemczech 

zróżnicowany jest również koszt tygodniowy leczenia hemodializą u chorych z cukrzycą  

i wynosi 564 USD wg OECD PPP 2004.  
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Rysunek 4.2. Tygodniowy koszt hemodializy w Niemczech uzależniony od wieku i obciążenia    

 i cukrzycą wg parytetu siły nabywczej w USD 2003.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Kleophas  at al. International study …op.cit. 

 

Roczny, średni koszt leczenia  pacjenta z niewydolnością nerek leczonego hemodializą lub 

dializą otrzewnową wynosi w Niemczech 55 tys. USD wg OECD PPP 2002. Koszt ten zawiera  

koszty hemodializy, koszty osobowe opieki, hospitalizacji, koszty leków łącznie z EPO. Koszt 

transportu na hemodializę rozliczany jest ryczałtową, dodatkową stawką 10 -15 euro, jednak 

tylko w przypadkach  uzasadnionych przez lekarza wiekiem lub stanem chorego.
51

  

 

Rysunek 4.3. Roczny koszt leczenia dializami pacjenta w Niemczech z wyszczególnieniem kosztów 

poszczególnych składowych. Dane rok 2002. (w tys. USD PPP) 

 

Źródło: Opracowanie  własne na podstawie ISHCOF w Niemczech.  www.springerlink.com. 

 

Koszty leczenia hemodializą i dializą otrzewnową są wyceniane w Niemczech na identycznym 

poziomie. Koszty roczne leczenia chorego  metodą transplantacji  są najwyższe  w roku 

wykonania zabiegu przeszczepienia. Wiąże się to  z wysokim  kosztem samego zabiegu 
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operacyjnego i pooperacyjnej opieki nad pacjentem. Jak przedstawia rysunek 4.3. koszty 

leczenia chorego w roku przeszczepu wynoszą ponad 92 tys. USD wg OECD PPP 2002, 

natomiast  w latach następnych są znacznie niższe i wynoszą niespełna 10 tys. USD wg OECD 

PPP. 
52

   

 

Rysunek 4.4.Koszty  roczne  terapii nerkozastępczych  w Niemczech.2002. ( w USD PPP) 

 

Źródło: Opracowanie własne. Na podstawie ISHCOF w Niemczech.  www.springerlink.com 

 

Kosztochłonność leczenia metodą transplantacji nerki jest również mniejsza od leczenia 

dializami. Biorąc pod uwagę  lepszą jakość życia pacjentów przeszczepionych, możliwość 

szybkiego powrotu do pełnienia ról społecznych, zawodowych i rodzinnych, powinna to być 

metoda propagowana i wykorzystywana jak najczęściej. Niestety istnieją ograniczenia, na które 

nie możemy mieć  wpływu, mianowicie dostępność narządów. Tak więc, mimo wielu korzyści, 

nie wszyscy chorzy mogą otrzymać ten rodzaj terapii. Efektywność tej metody terapii jest 

nieporównywalna, zarówno pod względem ekonomicznym jak i jakości życia pacjentów. 

 W USA  koszty terapii pacjentów leczonych nerkozastępczo pokrywa Medicare,                

z  wyłączeniem pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Przez ten okres koszty 

terapii pokrywane są z dotychczasowego ubezpieczenia. Jeżeli chory nie jest ubezpieczony          

i nie ma dochodów zostaje objęty ubezpieczeniem socjalnym w Medicaid . Koszty leczenia  

dializami składają się z kosztów zabiegu, kosztów pracy lekarzy oraz kosztów leków  

(część D ubezpieczenia Medicare). Stawka bazowa  za zabieg hemodializy w stacjach  dializ 

ambulatoryjnych (free -standing) wynosi 128 USD oraz 132 USD w stacjach dializ szpitalnych.
53

 

Jest to kwota, która nie zawiera kosztów EPO i żelaza ( leczenie niedokrwistości), dodatkowych, 

ponadstandardowych badań laboratoryjnych oraz  kosztów opieki lekarskiej. Pacjent ponosi  
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20 % kosztów bazowych dla stacji dializ. W 2009 roku roczny koszt leczenia pacjenta 

hemodializą to ponad 82 tys. USD, dializą otrzewnową ponad 61 tys. USD. 
54

 Różnice  

w kosztach terapii  dializami w USA są całkowicie odmienne od wyceny tych terapii w Polsce.   

 

Rysunek 4.5. Koszty  roczne leczenia hemodializą i dializą otrzewnową w USA. 2011. ( USD) 

 

Źródło: Opracowanie  własne  na podstawie: 2011 USRDS Report 2011.   www.usrds.org/2011/ 

 

Według wyceny  dializoterapii przez NFZ w Polsce, koszty leczenia dializą otrzewnową są 

wyższe od kosztów leczenia hemodializą. Lekarze, w tym nefrolodzy w USA, rozliczani są 

oddzielnie, stawką kapitacyjną bądź stawką za usługę. Podobnie niestandardowe badania 

laboratoryjne rozliczane są osobnym rachunkiem. Koszty roczne leczenia pacjenta 

dializowanego erytropoetyną  i żelazem dożylnym w roku 2009 wynosiły 7 tys. USD,  

witaminą D  natomiast blisko 2 tys. USD  a  koszt roczny badań laboratoryjnych to 1,8 tys. USD 

na pacjenta. 

 Koszty leczenia  pacjentów dializowanych w Wielkiej  Brytanii  nie zawierają kosztów 

erytropoetyny. Płatność za jeden zabieg hemodializy wynosi 265 USD wg OECD PPP 2004  

(164 funtów), koszt leczenia niedokrwistości pokrywany jest w ramach kosztów zakupu leków 

przepisanych przez lekarza.
55

  Koszt roczny leczenia hemodializą to 52 tys. USD  PPP 2007 

(35 tys. funtów) w stacji szpitalnej i blisko 49 tys. USD wg OECD PPP 2007 ( 33 tys. funtów)  

w stacji ambulatoryjnej, satelitarnej.
56

 Organizacja leczenia w stacjach dializ wygląda  

w Wielkiej Brytanii nieco inaczej. Istnieje kilkadziesiąt ośrodków głównych, szpitali, które 

nadzorują pracę stacji ambulatoryjnych, zwanych satelitarnymi. Każdemu  szpitalowi podlega 

kilka stacji satelitarnych. W stacjach satelitarnych dializowani są pacjenci stabilni, nie 

wymagający nadzoru lekarskiego, ponieważ dostępność lekarza jest tam ograniczona. 
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Funkcjonowanie stacji nadzorują pielęgniarki i one również przeprowadzają zabiegi 

hemodializy. Dopiero, kiedy występują problemy chory może zgłosić się do stacji szpitalnej. 

Wykorzystanie  miejsc dializacyjnych w Wielkiej Brytanii jest bliskie 100 %. Ponieważ  

w Wielkiej Brytanii funkcjonuje model budżetowy, Narodowej Służby Zdrowia, pacjenci 

partycypują tylko  w   kosztach  zakupu leków , równowartość 11 USD OECD PPP 2006 ( 6,85 

funtów ) za każdą receptę,  kiedy pacjent przekroczy limit roczny 160 USD  PPP 2006 dopłat, 

wówczas nie ponosi już żadnych kosztów. Według danych z raportu opieki nefrologicznej  

w Wielkiej Brytanii  koszty ponoszone na leczenie EPO przez pacjentów nie przekraczają 2,6 % 

całkowitych kosztów EPO. Zróżnicowane koszty roczne w poszczególnych metodach dializy,  

z rozdzieleniem kosztów dwóch odmian dializy otrzewnowej otrzymano dzięki bardzo 

skrupulatnemu badaniu, przeprowadzonemu w Wielkiej Brytanii. Powodem badań, były koszty 

tych terapii i wzrastające zapotrzebowanie na dializoterapię. 

 

Rysunek 4.6. Koszty roczne metod dializoterapii w Wielkiej Brytanii.2006 (w  £) 2006. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Baboolal at al. The cost of…. Op.cit. 

 

Dane na rysunku 4.5. przedstawiono w walucie oryginalnej, w tekście natomiast dokonano 

samodzielnie przeliczenia w oparciu o dane PPP - ceny konsumpcyjne, 
57

 ponieważ                        

w badaniu nie dokonano przeliczenia w PPP.  Przedstawione koszty zawierają również kwoty 

przeznaczone na wynagrodzenia personelu pielęgniarskiego i lekarzy. W wielkiej Brytanii  

pracodawcą dla grup pracowników medycznych jest  głównie NHS.  Przychody lekarzy, tzw. 

konsultantów wynosiły w roku 2004  150 tys. USD OECD PPP  (95 tys. funtów), roczne 

przychody pielęgniarki dyplomowanej to 42 tys. USD OECD PPP (26 tys.  funtów). Podobnie 

jak w USA koszty terapii hemodializą są wyższe od kosztów terapii dializą otrzewnową. Jak 
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przedstawia rysunek 4.5. również w Wielkiej Brytanii koszty leczenia hemodializą są wyższe od 

leczenia dializą otrzewnową. Wyraźnie zaznaczono różnicę w kosztochłonności hemodializy 

wykonywanej ambulatoryjnie, poza szpitalem od hemodializy wykonywanej w szpitalu. Istotną 

rolę odgrywają tutaj zapewne koszty osobowe wynagrodzeń lekarzy oraz dodatkowej 

diagnostyki i wachlarza stosowanych leków.  

 Podsumowując problematykę finansowania  terapii nerkozastepczych, widać wyraźne 

różnice zarówno w strukturze finansowania,  lecz przede wszystkim w wysokości wyceny 

poszczególnych metod terapii.  Porównywanie przedstawionych kwot w poszczególnych krajach 

wymaga zrozumienia sposobu liczenia wydatków i metod  pokrywania kosztów terapii 

świadczeniodawcy przez ubezpieczyciela/płatnika. W Polsce koszty roczne terapii, mimo 

najniższego poziomu wśród badanych krajów, zawierają koszty sprzętu, leków, pracy, 

infrastruktury oraz koszty obligatoryjnego obowiązku transportu pacjenta z domu na zabiegi i ze 

stacji dializ do miejsca zamieszkania. Nie funkcjonuje natomiast w Polsce zróżnicowanie  

kosztowe zabiegów przeprowadzanych u chorych wymagających większych nakładów, np. osób 

starszych, wymagających większej pomocy i opieki, czy pacjentów obciążonych dodatkowo 

schorzeniami, wymagających szerszej farmakoterapii czy bardziej zaawansowanych technologii. 

W Polsce, jako jedynym kraju wśród badanych, wyżej wyceniany jest zabieg dializy 

otrzewnowej niż skomplikowany, wymagający stałych wysokich kosztów oraz specjalistycznej 

opieki zabieg hemodializy. Biorąc pod uwagę finansowanie  terapii w pozostałych krajach 

można odnieść wrażenie, że w Polsce ten problem  został  zaniedbany, płatnik poza dążeniem do 

dalszego obniżania wyceny, nie stara się w żaden sposób dokonać obiektywnej analizy tego 

problemu. Tym samym narodowy Fundusz Zdrowia nie ma obiektywnych podstaw do 

jakiegokolwiek podejmowania trwałych i skutecznych działań na rzecz poprawy jakości opieki 

na pacjentami dializowanymi. Po ponad dekadzie rozwoju i znacznej poprawy dostępności  

i wykrywalności  przewlekłej choroby nerek  oraz leczenia stadium schyłkowego, należy podjąć 

rzeczywiste, zaplanowane  i ukierunkowane działania w celu zrestrukturyzowania wyceny  

 i przeanalizowania organizacji leczenia nerkozastępczego w Polsce.  

  

 

 

 

 

 

 



- 56 - 
 

 Wnioski 

 Celem niniejszej pracy było ukazanie możliwości, jakie daje proces analizy 

benchmarkingowej, wykorzystany nawet w tak nieprzemysłowej gałęzi gospodarki, jaką jest 

ochrona zdrowia.  Benchmarking, który wyłonił się w początkach XX wieku z potrzeby rozwoju, 

doskonalenia, poprawiania i usprawniania, jest dzisiaj szeroko stosowaną metodą, wspomagającą 

funkcjonowanie na bardzo konkurencyjnych rynkach, szczególnie przemysłowych, w tym 

motoryzacyjnych. W dużej mierze wykorzystywany jest do badania procesów usługowych, 

związanych z dbałością o klienta; dotyczy to na przykład firm kurierskich, transportowych, 

telekomunikacyjnych czy też firm szkoleniowych. Historia rozwoju procesów 

benchmarkingowych pokazuje, że wyrastał on z potrzeby zaspokojenia wymagań klientów, 

dbałości o dobry rozwój firmy i utrzymanie się na konkurencyjnym rynku. Benchmarking 

wspomagał także rozwój procesów wdrażania jakości, ukierunkowywał procesy uczenia się firm, 

wpływał na tworzenie dobrych praktyk.  

 Wydaje się, że wykorzystanie procesu analizy benchmarkingowej w przedstawionej 

pracy pozwoliło na zebranie wielu cennych danych o trudnej i kosztochłonnej metodzie leczenia 

niewielkiej grupy chorych w innych krajach i systemach opieki. Na podstawie analizy 

otrzymanych danych nasuwają się wnioski dotyczące wdrożenia zmian lub modyfikacji  

w organizacji i finansowaniu terapii nerkozastepczych w Polsce:  

1. W pierwszym rzędzie nasuwa się problem wysokości wyceny hemodializy, ciągle 

niedoszacowanej w Polsce, wraz z jej właściwym opisem. Konieczne wydaje się 

zróżnicowanie kosztów zabiegu standardowego z zabiegiem u chorego niestabilnego, 

starszego, z powikłaniami przewlekłej choroby nerek oraz z chorobami współistniejącymi  

takimi jak cukrzyca czy  niewydolność krążenia. 

2. Drugim, ważnym aspektem, jest właściwy opis znaczenia i zakresu wymagań wobec tzw. 

hemodializy szpitalnej, ze szczególnym jej rozróżnieniem z hemodializą wykonywaną  

u chorych przewlekle dializowanych w stacjach szpitalnych, podobnie jak w stacjach 

ambulatoryjnych.  

3. Kolejny element, wymagający zmian, to obligatoryjność transportu, który powinien być 

fakultatywnie zlecany dla chorego ze względów klinicznych, szczególnie w przypadku  

inwalidztwa ruchowego, zniedołężnienia spowodowanego wiekiem oraz w przypadku  

chorych przewlekle unieruchomionych lub ze względów na odległość stacji dializ od miejsca 

zamieszkania.  

4. Istotna jest również konieczność właściwej klasyfikacji chorych, szczególnie   

w momencie rozpoczynania leczenia nerkozastępczego u chorych wcześniej nie 
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zdiagnozowanych. Problem klasyfikacji według ICD 10 jako ostrej czy przewlekłej choroby 

nerek ma wpływ , szczególnie w okresie pierwszych miesięcy terapii, na rozliczenie z NFZ.  

5. Bardzo ważna jest konieczność kwalifikacji chorych poddawanych terapiom 

nerkozastępczym do grupy  chorych przewlekle. Pacjenci  dializowani powinni zostać objęci 

szerszą, kompleksową opieką specjalistyczną celem zmniejszenia ostrych powikłań  

z jednoczesną możliwością korzystania z ulg, które poprawią m.in. dostępność do 

farmakoterapii, zwiększając skuteczność terapii nerkozastępczych.  

6. Istotnym aspektem poprawiającym ekonomiczną stronę rynku terapii nerkozastepczych  

w Polsce i jednocześnie bezpieczeństwo chorych, będzie zmniejszanie ilości miejsc 

dializacyjnych przewlekłych w szpitalnych stacjach dializ, pozostawiając je dla chorych 

bardzo obciążonych, powikłanych lub tymczasowo dializowanych, na rzecz stacji 

ambulatoryjnych, z uwzględnieniem zróżnicowania wyceny i opisu zabiegu.  

7. Jako jeden z ostatnich, ważnych aspektów analizy zebranego materiału, należy uwzględnić 

konieczność stworzenia w Polsce możliwości leczenia wspierającego i paliatywnego dla 

chorych, którzy odrzucają rozpoczęcie terapii nerkozastępczej lub podejmują decyzję o jej 

przerwaniu. 

8. Jak  wykazała analiza, zarówno w badanych krajach jak i w Polsce  zaskakująco mała ilość 

pacjentów leczonych jest metodą dializy otrzewnowej. Jest to metoda, która wymaga 

mniejszych nakładów inwestycyjnych oraz zapewnia pacjentom więcej swobody  

w gospodarowaniu czasem, nie wyłącza również chorych z pełnienia ról życiowych  

(rodzinnych, zawodowych i społecznych) tak bardzo jak hemodializa. Należy zwiększyć 

dostępność do tego rodzaju terapii przede wszystkim, dla pacjentów czynnych zawodowo  

i młodzieży uczącej się. 

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonej analizy i wyprowadzonych wniosków,   

benchmarking można uznać za dobrą i skuteczną metodę do zastosowań w poszukiwaniu 

nowych rozwiązań, poprawiających organizację funkcjonowania, jakość świadczeń oraz 

skuteczność ekonomiczną w obszarze ochrony zdrowia. Niniejsza praca może być namiastką 

przykładu możliwości, jakie daje wdrożenie systematycznej analizy benchmarkingowej, która 

pozwala  nie tylko na poznanie  „jak to robią inni ?” lecz  wyznacza dystans do własnych 

doświadczeń oraz chroni przed zbyt rutynowymi działaniami i ocenami, które we współczesnym, 

dynamicznym otoczeniu mogą być przyczyną wielu niepowodzeń.    
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Załącznik  1. Wskaźnik  wykorzystany do przeliczenia wartości wyrażonej w walucie narodowej  na 

wartości wyrażone   w  USD  z uwzględnieniem wskaźnika parytetu  siły nabywczej w poszczególnych 

krajach .  

Dataset: 4. PPPs and exchange rates  

 Transaction PPPPRC: Purchasing Power Parities for private consumption 

Measure CD: National currency per US dollar 

Frequency Annual 

Time 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Country                       

Australia 

  1,459299 1,4412827 1,4641396 1,501334 1,5046898 1,5306751 1,5652926 1,5801509 1,5813995 
.
. 

Austria 

  0,9000678 0,8947896 0,8901472 0,8762427 0,8806777 0,8734041 0,8721921 0,8670377 0,8713157 
.
. 

Belgium 

  0,9282463 0,9246327 0,9240862 0,9256935 0,9225441 0,9168042 0,9067574 0,9086628 0,912822 
.
. 

Canada 

  1,2856641 1,2722921 1,2599933 1,2903415 1,2760642 1,3018794 1,3053764 1,2995995 1,2937241 
.
. 

Chile 

  350,19601 343,19224 345,67 344,86925 347,74448 363,32022 371,75372 370,0789 373,41229 
.
. 

Czech Republic 

  15,134147 15,304066 15,035659 14,941953 14,878014 16,011411 15,600914 15,524343 15,38469 
.
. 

Denmark 

  9,1363245 8,9947729 9,0837233 8,8716751 8,7838188 8,6531493 8,6417526 8,6482656 8,6457341 
.
. 

Estonia 

  0,5405844 0,5461373 0,5615459 0,5190953 0,6298999 0,6368724 0,6178199 0,6102629 0,6442271 
.
. 

Finland  

  1,1030365 1,0723936 1,0734468 1,0547933 1,0268342 1,0027712 1,0063814 1,0087059 1,0218586 
.
. 

France 

  0,9582829 0,9525244 0,9396969 0,9329066 0,9278806 0,9199922 0,9070828 0,9045106 0,9038098 
.
. 

Germany 

  0,924862 0,9074363 0,8969107 0,8819821 0,8732556 0,8602695 0,8561787 0,8510463 0,8443531 
.
. 

Greece 

  0,7482714 0,7589144 0,7664559 0,7654201 0,7709118 0,7619764 0,7665865 0,7760278 0,7765252 
.
. 

Hungary 

  128,74843 135,16119 136,47516 137,73537 143,98349 145,03067 143,55034 145,98828 146,52021 
.
. 

Iceland 

  104,54946 104,06738 104,18334 109,13022 112,05679 123,73549 140,48187 144,79989 149,56248 
.
. 

Ireland 

  1,1015324 1,0906355 1,0720842 1,0700605 1,0652821 1,0773928 1,0227418 0,9734542 0,9527914 
.
. 

Israel 

  4,1059461 4,0169364 4,0707488 4,1779749 4,1461233 4,3248339 4,4218886 4,4742183 4,5041054 
.
. 

Italy 

  0,9028587 0,9089426 0,9093568 0,8956647 0,8800336 0,851171 0,8465555 0,845009 0,841632 
.
. 

Japan 

  155,77541 150,81371 142,93632 137,96639 133,55174 129,06067 125,61631 121,33782 117,14273 
.
. 

Korea 

  880,95824 886,21705 879,36549 873,3189 867,19637 882,09051 902,82657 910,09213 922,07286 
.
. 

Luxembourg 

  0,8995616 0,8925274 0,9691949 0,9570571 0,9855096 0,9735632 0,9759288 0,9832707 0,995053 
.
. 

Mexico 

  7,4690879 7,7542378 7,6483314 7,7638474 7,9207746 8,1585913 8,7599727 8,950866 9,0990508 
.
. 

Netherlands 

  0,9390778 0,9193894 0,9090005 0,8941975 0,8759007 0,8648423 0,8703648 0,8779574 0,881457 
.
. 

New Zealand 

  1,5832279 1,5663783 1,5986283 1,5930988 1,5756613 1,5703876 1,6075104 1,6066683 1,623773 
.
. 

Norway 

  9,9094259 9,8028897 9,784235 9,6676128 9,46438 9,6036247 9,6633659 9,7142569 9,5852423 
.
. 

Poland  

  2,0860366 2,0875452 2,1335834 2,091124 2,0055613 2,0207398 2,034216 2,0167969 2,0204097 
.
. 

Portugal 

  0,7495903 0,7567937 0,7386993 0,7301364 0,7358517 0,7300147 0,7200158 0,719206 0,7138597 
.
. 

Slovak Republic 

  0,608242 0,6318013 0,6161683 0,6164394 0,6085866 0,6022186 0,594525 0,5857866 0,5913046 
.
. 

Slovenia 

  0,6483418 0,6525544 0,6599996 0,5808346 0,6773732 0,6878251 0,6909474 0,6911045 0,6816369 
.
. 

Spain 

  0,7699051 0,7879675 0,7912819 0,7887878 0,7973556 0,7898165 0,7894965 0,7910988 0,7948312 
.
. 

Sweden 

  9,8190867 9,5965114 9,5973242 9,4232899 9,1825382 9,0169842 9,3032194 9,4739863 9,4166811 
.
. 
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http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bGRC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bHUN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bISL%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bIRL%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bITA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bJPN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bKOR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bLUX%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bMEX%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bNLD%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bNZL%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bNOR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bPOL%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bPRT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bSVK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bSVN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE4&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bSWE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


 

 

Źródło: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPL  14.07.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switzerland 

  1,9067982 1,8829661 1,8497698 1,819981 1,7640477 1,6950171 1,6888656 1,6633952 1,6274251 
.
. 

Turkey 

  0,8441722 0,909837 0,97193 1,0331807 1,075197 1,0803874 1,1090195 1,1623322 1,1893435 
.
. 

United Kingdom 

  0,6500375 0,6376993 0,6517469 0,6479907 0,6695832 0,68121 0,6946972 0,701428 0,7202362 
.
. 

United States 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.
. 

Euro area (17 
countries) 

  0,8963343 0,8922327 0,8860073 0,8757174 0,8700615 0,8570623 0,8523923 0,8504996 0,8489893 
.
. 

European Union 
(27 countries) 

  0,8708108 0,8658082 0,8681069 0,8593553 0,8586162 0,8308732 0,8073349 0,8159679 0,8162338 
.
. 

China 

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.
. 

Russian 
Federation 

  11,017939 12,312957 13,390844 13,625449 14,352961 15,071879 16,656646 17,410867 18,454633 
.
. 

South Africa 

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.
. 

data extracted on 05 Aug 2012 16:19 UTC (GMT) from OECD.Stat  
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