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1. Zoptymalizowanie procesu diagnostyki raka 
jajnika dla jednej pacjentki, przy założeniu 
pierwszej wizyty pacjentki u lekarza POZ, 
umożliwia:

 ▶ skrócenia czasu trwania tego procesu średnio 
do 293 dni (skrócenie o 623 dni w stosunku 
do ścieżki krytycznej) oraz

 ▶ obniżenie ceny procesu diagnostyki średnio 
o 177.25 zł.

2. Zoptymalizowanie procesu diagnostyki raka 
jajnika, dla jednej pacjentki, przy założeniu 
pierwszej wizyty pacjentki u lekarza specja-
listy ginekologa, umożliwia:

 ▶ skrócenia czasu trwania tego procesu średnio 
do 303 dni (skrócenie o 623 dni w stosunku 
do ścieżki krytycznej) oraz

 ▶ obniżenie ceny procesu diagnostyki średnio 
o 99, 00 zł.

3. Zoptymalizowanie procesu diagnostyki raka 
płuca, dla jednego pacjenta/ki, umożliwia:

 ▶ skrócenie czasu trwania tego procesu średnio 
do 81 dni (skrócenie o 372 dni w stosunku do 
ścieżki krytycznej) oraz

 ▶ obniżenie ceny procesu diagnostyki średnio 
o 206.12 zł.

4. Przedstawione wielkości dla pojedynczych 
pacjentów/tek, podlegają agregacji zależnie 
od liczby pacjentów/tek w poszczególnych 
procesach diagnostyki poddanych analizie 
i ocenie schorzeń w przyjętym okresie badaw-
czym. Zagregowane wyniki obliczeń, jako 
przykład utraconych korzyści dla 2017 roku, 
wynikający z zaniechania wprowadzenia re-
komendowanych optymalizacji, przedsta-
wiono w rozdziale 6. Szczegółowe wyniki 
oraz wnioski końcowe przedstawiono w roz-
dziale Podsumowanie uzyskanych wyników.

5. Cały proces diagnostyki i leczenia pacjen-
ta/ki obejmuje trzy procesy występujące 
(w konfiguracji kaskadowej), zawsze w na-
stępującej kolejności: diagnostyka, właściwe 
leczenie szpitalne oraz terapia poszpitalna. 
Skrócenie czasu trwania oraz oszczędności 
uzyskane w pierwszym w kolejności (najtrud-
niejszym) procesie diagnostyki powoduje 
skrócenie i oszczędności dla całego wymiaru 
procesu leczenia pacjenta/ki. Dlatego, proce-
sów diagnostyki, właściwego leczenia szpi-
talnego oraz terapii poszpitalnej, nie należy 
poddawać analizie i ocenie niezależnie od 
siebie, ponieważ cechuje je zależność przy-
czynowo – skutkowa (procesy te wzajemnie 
oddziałują na siebie). Stąd każde ulepszenie 
procesu diagnostyki ma istotny wpływ (mul-
tiplifikuje) na efekty całościowego procesu 
diagnostyki i leczenia raka jajnika oraz raka 
płuca.

6. Skrócenie całego procesu diagnostyki i le-
czenia (dzięki optymalizacji procesu dia-
gnostyki) umożliwi: a) oszczędności wydatków 
z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na proce-
sy leczenia raka jajnika oraz raka płuca, b) wymier-
ne oszczędności dla pracodawców, c) oszczęd-
ności dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, d) 
zmniejszenie wydatków z budżetu państwa oraz 
e) zmniejszy lukę wielkości PKB spowodowaną 
obniżeniem aktywności zawodowej wywołanej 
analizowanymi schorzeniami onkologicznymi.

7. Przykłady szczegółowego oszacowania utra-
conych korzyści dla poszczególnych podmio-
tów w gospodarce, jakie wynikają z zanie-
chania optymalizacji procesów diagnostyki 
raka jajnika oraz raka płuca przedstawiono w 
rozdziale 6.

WNIOSKI KOŃCOWE I REKOMENDACJE
Wnioski ogólne oraz rekomendacje sformułowane w niniejszym raporcie odnoszą się 
do zleconego zadania badawczego, jakim była Analiza i ocena czasu oraz cen (według 
cennika świadczeń NFZ) procesów diagnostyki i leczenia raka jajnika oraz raka płuca 
przed i po optymalizacji. Przeprowadzone badania oraz prace optymalizacyjne po-
zwoliły na sformułowanie następujących, ogólnych wniosków końcowych:
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1. Należy bezzwłocznie podjąć działania na 
rzecz optymalizacji procesów diagnostyki, 
właściwego leczenia szpitalnego oraz pro-
cesu terapii poszpitalnej zarówno dla przy-
padku pierwszej wizyty pacjentki u lekarza 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), jak 
i w przypadku pierwszej wizyty pacjentki 
u lekarza specjalisty ginekologa.

2. Należy bezzwłocznie podjąć działania na 
rzecz optymalizacji całego procesu leczenia 
raka płuca, a więc procesu diagnostyki, wła-
ściwego leczenia szpitalnego oraz terapii po-
szpitalnej.

3. W razie trudności podjęcia optymalizacji 
równoczesnej wszystkich procesów, należy 
skoncentrować uwagę w pierwszym rzędzie 
na optymalizacji procesu diagnostyki jako 
procesu najtrudniejszego i decydującego 
o możliwości szybkiego podjęcia procesu 
właściwego leczenia szpitalnego oraz terapii 
poszpitalnej raka jajnika i raka płuca, a więc 
i szybkiego ratowania zdrowia i życia pacjen-
tek/ów.

4. Im szybciej przedstawione, zoptymalizowa-
ne rozwiązania zostaną wprowadzone, tym 
szybciej chorzy zakończą proces leczenia, 
wrócą do zdrowia i aktywności zawodowej, 
oraz tym mniejsze będą utracone korzyści dla 
gospodarki i społeczeństwa.

5. Należy w możliwe krótkim czasie podjąć 
kolejne badania (postulowane przez leka-
rzy, z którymi przeprowadzono wywiady) 
w zakresie optymalizacji procesów (zdarzeń 
i działań) prowadzonych w laboratoriach 
(wykonujących analizy i badania zlecone 
przez lekarzy w procesie diagnostyki). Jak 
wynika z dotychczasowych badań dwóch 
przypadków schorzeń onkologicznych, czas 
poświęcony na wykonywanie analiz i badań 
laboratoryjnych wraz z oczekiwaniem na ich 
wyniki w decydujący sposób ogranicza efek-
ty optymalizacji procesu diagnostyki.

Uzyskane wyniki analiz i obliczeń oraz sformułowane na ich podstawie wnioski upo-
ważniają do sformułowania następujących rekomendacji końcowych:
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Głównym celem prac badawczych zespołu ekonomi-

stów w ramach projektu „Analiza i ocena czasu oraz 

cen (według cennika świadczeń NFZ) procesów diagno-

styki i leczenia raka jajnika oraz raka płuca przed i po 

optymalizacji”, było przeprowadzenie analizy i oceny 

cen ścieżki krytycznej procesów diagnostyki raka jajni-

ka i raka płuca oraz porównanie uzyskanych wyników 

ze ścieżką zoptymalizowaną procesu tych schorzeń. 

Bazą danych do przeprowadzonych analiz i ocen w ni-

niejszym projekcie były procesy diagnostyki i leczenia 

raka jajnika oraz raka płuca, przedstawione w rozdziale 

„Model diagnostyki i leczenia raka jajnika oraz raka płu-

ca” opublikowanym w opracowaniu pt. „Optymalizacja 

w modelowaniu procesu diagnostyki i leczenia raka 

jajnika oraz raka płuca”, Instytut Innowacyjna Gospo-

darka, Warszawa, 2017, s. 28-80 oraz bazy danych NFZ. 

Prace w cytowanym projekcie koncentrowały się na 

ustaleniu wszystkich możliwych zdarzeń oraz działań, 

jakie są możliwe dla pacjenta/ki w kontakcie z system 

ochrony zdrowia w analizowanych przypadkach choro-

bowych, a które były przeprowadzone w ścisłej konsul-

tacji ze środowiskiem lekarskim oraz pacjentami.

W niniejszym projekcie, stosując metodę Critical Path 

Method (CPM), dokonano analizy i oceny cen ścieżki 

krytycznej procesów diagnostyki raka jajnika i raka 

płuca, niekrytycznej ścieżki procesów właściwego le-

czenia szpitalnego raka jajnika i raka płuca oraz nie-

krytycznej ścieżki procesów terapii poszpitalnej raka 

jajnika i raka płuca. Ponadto przedstawiono także wy-

niki porównania (analiza porównawcza) ścieżek kry-

tycznych procesów diagnostyki raka jajnika oraz raka 

płuca ze ścieżkami zoptymalizowanymi tych proce-

sów biorąc pod uwagę nie tylko czas, ale także ceny 

poszczególnych zdarzeń i działań wyszczególnionych 

w obu przypadkach. Wykonanie tego porównania było 

możliwe dzięki pozyskaniu adekwatnych do wymagań 

zadania badawczego danych. Podstawowe dane umoż-

liwiające przeprowadzenie analizy i oceny czasu i cen 

poszczególnych zdarzeń i działań w w/w procesach 

optymalizacji uzyskano w Narodowym Funduszu Zdro-

wia (NFZ), a należy je rozumieć, jako ceny świadczeń 

usług medycznych. Stanowią one wydatki całkowite, 

jakie ponosi NFZ na poszczególne usługi medyczne 

wykonywane przez placówki systemu ochrony zdrowia 

w Polsce. Przedkładany raport zawiera wiec skumulo-

wane wyniki kilku zadań badawczych.

Dane uzyskane z NFZ, stanowiące ceny świadczeń 

medycznych, dotyczyły ścieżki krytycznej oraz zopty-

malizowanej pod względem liczby wizyt pacjenta/ki 

u lekarzy i czasu trwania procesów diagnostyki raka 

jajnika oraz raka płuca. Dane te pozwoliły na okre-

ślenie cen świadczeń medycznych, które w toku prac 

projektowych, zidentyfikowano i przypisano do od-

powiednich zdarzeń i działań wyłącznie w procesie 
diagnostyki raka jajnika oraz raka płuca. Oznacza 

to, że uzyskane z NFZ dane pozwoliły na zastoso-

wanie optymalizacji wyłącznie w odniesieniu do 
procesów diagnostyki raka jajnika oraz rak płuca. 

W przypadkach procesów właściwego leczenia szpital-

nego oraz terapii poszpitalnej, uzyskane z NFZ dane 

stanowiły jedynie reprezentatywne kwoty ryczałtowe. 

W związku z tym, zidentyfikowanie kwot indywidual-

nych dla procesów leczenia właściwego oraz terapii 

poszpitalnej dla obu przypadków chorobowych nie 

było możliwe. Wszelkiego rodzaju dane o charakterze 

ryczałtowym, uniemożliwiają bowiem zastosowanie 

metod optymalizacyjnych, które wymagają wprowa-

dzenia (a więc i rozpoznania w miejscu ich powsta-

wania) dokładnych cen dotyczących poszczególnych 

zdarzeń i działań w procesach właściwego leczenia 

szpitalnego oraz terapii poszpitalnej. W niniejszym 

projekcie zatem, procesy właściwego leczenia szpital-

nego oraz terapii poszpitalnej raka jajnika oraz raka 

płuca nie mogły zostać (i nie zostały) objęte optyma-

lizacją. Natomiast, wykorzystano metodę budowania 

i analizy przypadków. Uzyskane bowiem w NFZ dane 

pozwoliły na opracowanie przypadków badanych 

schorzeń w pełnym ich przebiegu, a więc w procesie 

diagnostyki, właściwego leczenia szpitalnego i tera-

pii poszpitalnej dla roku 2017. Opracowane przypad-

ki stanowiły merytorycznie poprawną bazę dla osza-

cowania utraconych w gospodarce i społeczeństwie 

korzyści, spowodowanych zaniechaniem aktywności 

zawodowej wywołanej badanymi schorzeniami (rak 

jajnika i rak płuca) w 2017 roku, w sytuacji, gdy nie 

można zastosować metod optymalizacji.

Wstęp
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1.1. Cel główny oraz cele szczegółowe zleconych 
prac projektowych

Głównym celem prac badawczych zespołu ekonomi-
stów w ramach projektu „Analiza i ocena czasu oraz 
cen (według cennika świadczeń NFZ) procesów dia-
gnostyki i leczenia raka jajnika oraz raka płuca przed 
i po optymalizacji”, było wykazanie, jakie są możliwo-
ści optymalizacji czasu i cen ścieżki krytycznej proce-
sów diagnostyki i leczenia raka jajnika oraz raka płuca 
a także porównanie uzyskanych wyników ze ścieżką 
zoptymalizowaną procesu tych schorzeń. Bazą da-
nych do przeprowadzonych analiz i ocen w niniejszym 
projekcie były wyniki badań procesów diagnostyki 
i leczenia raka jajnika oraz raka płuca, zawarte w cy-
towanym we Wstępie opracowaniu. Osiągnięcie celu 
głównego niniejszego projektu wymagało zrealizowa-
nia przedstawionych poniżej celów szczegółowych, 
stanowiących zadania do wykonania:

1. Analiza cen ścieżki krytycznej przed optymali-
zacją, która obejmowała:

1.1. Etapy należące do procesów diagnostyki i lecze-
nia raka jajnika: opisane w cytowanym we Wstę-
pie opracowaniu, w szczególności w podrozdzia-
łach: 1.2; 1.3, 1.4; 1.5; 1.6 oraz 1.9, które wyczerpu-
ją pozycje zdarzeń zamieszczonych w tabeli 1, s. 
35 oraz działań zamieszczonych w tabeli 2, s. 36. 
Proces leczenia właściwego (szpitalnego, podroz-
dział 1.7, rysunek 1.7, s. 43) oraz proces terapii po 
leczeniu szpitalnym (podrozdział 1.8, rysunek 1.8, 
s. 44) zostały opracowane odrębnie na podstawie 
danych uzyskanych z NFZ.

Rezultat: zagregowana wielkość cen ścieżki kry-
tycznej procesu diagnostyki i leczenia raka jajni-
ka przed optymalizacją.

1.2. Etapy należące do procesów diagnostyki i lecze-
nia raka płuca: opisane w cytowanym we Wstępie 
opracowaniu, w szczególności w podrozdziałach: 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, które wyczerpują pozycje zda-

rzeń zamieszczone w tabeli 3 s. 52 oraz działań 
zamieszczonych w tabeli 4, s. 53. Proces lecze-
nia właściwego (szpitalnego, podrozdział 2.5, 
rysunek 2.7) oraz terapii po leczeniu szpitalnym 
(podrozdział 2.6, rysunek 2.8) zostały opracowane 
odrębnie na podstawie danych uzyskanych z NFZ.

Rezultat: zagregowana wielkość cen ścieżki kry-
tycznej procesu diagnostyki i leczenia raka płu-
ca przed optymalizacją.

2. Analiza cen ścieżki krytycznej po optymaliza-
cji, która obejmowała:

2.1. Etapy należące do procesów diagnostyki i lecze-
nia raka jajnika po optymalizacji: opisane w cyto-
wanym we Wstępie opracowaniu, w szczególności 
w podrozdziale 1.10, rysunek 1.9.

Rezultat: zagregowana wielkość cen ścieżki kry-
tycznej procesu diagnostyki i leczenia raka jajni-
ka po optymalizacji.

2.2. Diagnostyka i leczenie raka płuca po optymaliza-
cji: opisane w cytowanym we Wstępie opracowa-
niu, w szczególności w podrozdziale 2.8, rysunek 
2.9.

Rezultat: zagregowana wielkość cen ścieżki kry-
tycznej procesu diagnostyki i leczenia raka płu-
ca po optymalizacji.

3. Porównanie cen i czasu ścieżki krytycznej pro-
cesów diagnostyki i leczenia raka jajnika i raka 
płuca przed i po optymalizacji.

4. Podsumowanie uzyskanych wyników – wnio-
ski i rekomendacje.

 
Powyższe zadania stanowią też podrozdziały niniej-
szego raportu, w którym zawarto wyniki przeprowa-
dzonych badań.

ROZDZIAŁ 1

Metodyka przeprowadzenia prac badawczych
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1.2. Obszar, zakres i okres prac badawczych 
i projektowych oraz źródła danych

Obszarem badawczym projektu był proces diagnosty-

ki i leczenia raka jajnika oraz raka płuca w odniesie-

niu do pojedynczego pacjenta (rysunek 1). Wskazany 

obszar badawczy wymagał uwzględnienia zdarzeń 

i działań, jakie mogą mieć miejsce w poszczególnych, 

rzeczywistych przypadkach diagnostyki i leczenia. Za-

kres badań dotyczył czasu i cen procesu diagnostyki 

i leczenia raka jajnika oraz raka płuca.

Dane uzyskane z NFZ stanowią ceny świadczeń usług 

medycznych według stawek NFZ. Poddane analizie 

i ocenie w tym raporcie ceny, stanowią więc wydatki 

całkowite, jakie NFZ ponosi na procesy diagnostyki 

i leczenia raka jajnika oraz płuca. Dane te stanowią cen-

nik świadczeń ustalany przez NFZ dotyczący poszcze-

gólnych zdarzeń i działań w powyższych procesach. Nie 

są to koszty powstające w organizacjach należących do 

systemu ochrony zdrowia, które wykonują świadczenia 

(zdarzenia i działania) w ramach procesów diagnostyki 

i leczenia powyższych schorzeń, jak przychodnie, szpi-

tale, laboratoria i inne placówki. Analiza i ocena kosz-
tów generowanych przez te placówki nie wchodziły 

w obszar badawczy tego projektu. Ponieważ uzyskane 

dane nie pochodzą od organizacji, w których koszty 

świadczonych usług powstają, a wynikają z cennika 

świadczeń usług medycznych NFZ, nie ma merytorycz-

nych podstaw do analizy kosztów w różnych układach 

czy klasyfikacjach, np. bezpośrednich, pośrednich, cał-

kowitych, jednostkowych, alternatywnych czy innych. 

Stosowanie pojęcia kosztów w różnych układach i ro-

dzajach jest możliwe i uprawnione wyłącznie w organi-

zacjach, w których koszty te realnie powstają. NFZ nie 

wykonuje świadczeń, nie kształtuje więc kosztów, a je-

dynie pokrywa koszty całkowite powstające w różnych 

organizacjach systemu ochrony zdrowia na podstawie 

opracowanego cennika. Dlatego w niniejszym raporcie, 

ceny działań i zdarzeń, jako elementy badanych proce-

sów schorzeń stanowią zawsze ceny świadczeń według 

stawek NFZ.

Rysunek 1. Obszar badawczy projektu

Źródło: Opracowanie własne.

PROCES DIAGNOSTYKI
RAKA JAJNIKA

PROCES DIAGNOSTYKI
RAKA PŁUCA

PROCES WŁAŚCIWEGO 
LECZENIA SZPITALNEGO 

RAKA JAJNIKA

PROCES WŁAŚCIWEGO 
LECZENIA SZPITALNEGO 

RAKA PŁUCA

PROCES TERAPII 
POSZPITALNEJ
RAKA JAJNIKA

PROCES TERAPII 
POSZPITALNEJ

RAKA PŁUCA

PROCES DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA JAJNIKA

PROCES DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA

PROCESY OBJĘTE ANALIZĄ I OCENĄ ŚCIEŻKI 
KRYTYCZNEJ I OPTYMALIZACJI POD WZGLĘDEM LICZBY 
WIZYT PACJENTA/KI ORAZ CZASU
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Mimo pewnych ograniczeń dane NFZ pozwoliły na 
opracowanie modelu zoptymalizowanych procesów 
diagnostyki raka jajnika i raka płuca (pod względem 
liczby wizyt pacjenta/tki u lekarzy), czasu ich trwania 
oraz na zidentyfikowanie cen poszczególnych zdarzeń 
i działań w tych procesach. Wszystkie dane odnoszą 
się do 2017 roku, zatem przeprowadzone obliczenia 
dotyczą okresu 2017 roku.

Ponieważ proces diagnostyki przebiega na poziomie 
systemu ochrony zdrowia, dlatego źródłami informa-
cji były:

 ▶ w zakresie merytorycznym, środowiska lekar-
skie bezpośrednio zaangażowane w ten pro-
ces – stąd pochodzą informacje na temat ze-
stawu badań oraz ilości i specjalizacji lekarzy 
zaangażowanych w ten proces oraz czasów 
oczekiwania na wizyty i wyniki badań;

 ▶ pacjenci – w zakresie dostarczenia informacji 
o utrudnieniach związanych z wizytami u le-
karzy oraz wykonywaniem badań (w tym czas 
oczekiwania na wizyty i wyniki badań);

 ▶ NFZ, dysponujący stawkami cennika świad-
czeń dla poszczególnych zdarzeń i  działań 
wchodzących w skład tego procesu.

Podkreślić należy, iż uzyskane z NFZ dane pozwoliły na 
zastosowanie optymalizacji wyłącznie do procesów 
diagnostyki raka jajnika oraz rak płuca. W przypad-
kach procesów właściwego leczenia szpitalnego oraz 
terapii poszpitalnej, uzyskane z NFZ dane reprezen-
towały ceny ryczałtowe. Z tego powodu, zidentyfiko-
wanie kwot indywidualnych dla procesów leczenia 
właściwego oraz terapii poszpitalnej było niemożliwe. 
Tego rodzaju dane o charakterze ryczałtowym, unie-
możliwiają bowiem zastosowanie metod optymaliza-
cyjnych, które wymagają rozpoznania w miejscu ich 
powstawania i określenia dokładnych cen dotyczą-
cych poszczególnych zdarzeń i działań w procesach 

właściwego leczenia szpitalnego oraz terapii poszpi-
talnej. W niniejszym projekcie, procesy właściwego 
leczenia szpitalnego oraz terapii poszpitalnej raka 
jajnika oraz raka płuca nie zostały więc objęte opty-
malizacją. Uzyskane z NFZ dane pozwoliły jedynie na 
opracowanie przypadków badanych schorzeń w peł-
nym ich przebiegu, a więc diagnostyki, właściwego le-
czenia szpitalnego i terapii poszpitalnej dla roku 2017. 
Przypadki te wykorzystano jako bazę danych dla przy-
kładowego oszacowania utraconych korzyści. Należy 
jednak pamiętać, iż osiąganie poprawy sytuacji pa-
cjenta/ki oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań 
systemowych może mieć miejsce w dowolnym etapie 
poszczególnych procesów, ponieważ każde uspraw-
nienie w tym zakresie wpływa bezpośrednio na 
skuteczność całego procesu diagnostyki i leczenia 
danego schorzenia. Dlatego przedmiotem analizy 
w niniejszym projekcie jest cały proces diagnostyki 
i leczenia badanych schorzeń nawet, jeżeli uspraw-
nienie (w tym przypadku optymalizacja) dotyczy tylko 
jego części, jaką jest proces diagnostyki.

1.3. Założenia wstępne

Ze względu na to, iż bazą dla prac objętych niniejszym 
projektem były wyniki badań procesów opracowa-
nych w cytowanym wcześniej projekcie z roku 2017, 
konieczne było utrzymanie tych samych założeń meto-
dycznych w aktualnych pracach badawczych. W szcze-
gólności dotyczyło to zdarzeń i działań stanowiących 
treść procesów ścieżki krytycznej diagnostyki raka 
jajnika oraz raka płuca, procesów właściwego leczenia 
szpitalnego oraz terapii poszpitalnej dla tych scho-
rzeń. Całkowity proces diagnostyki i leczenia zawierał 
więc trzy części składowe (procesy) odrębnie dla raka 
jajnika oraz raka płuca, to znaczy:

 ▶ proces diagnostyki;

 ▶ proces właściwego leczenia szpitalnego;

 ▶ proces terapii poszpitalnej.
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Dwie ostatnie części (procesy) składały się na proces 
leczenia. Z uwagi na trudności w pozyskaniu i opraco-
wania danych źródłowych dla tych dwóch procesów, 
metodę ścieżki krytycznej zastosowano wyłącznie do 
procesów diagnostyki raka jajnika oraz raka płuca. 
W związku z tym na potrzeby projektu zdefiniowano:

 ▶ zdarzenia – wszelkiego rodzaju wizyty, kon-
sultacje, konsylia, badania, zabiegi, jakie mają 
miejsce w badanym procesie i są objęte cen-
nikiem świadczeń według stawek NFZ;

 ▶ działania – wszelkiego rodzaju czynności 
podejmowane w ramach wizyty, konsultacji, 
badań, zabiegów oraz innych zdarzeń mają-
cych miejsce w procesie i są objęte cennikiem 
świadczeń według stawek NFZ.

Zaproponowany podział definicyjny posłużył do 
wyodrębnienia etapów całkowitego procesu dia-
gnostyki i leczenia. Etapy stanowią więc zawar-
tość procesu diagnostyki, procesu właściwego le-
czenia szpitalnego oraz procesu terapii poszpital-
nej. Pojedyncze etapy (czyli zdarzenia i działania) 
należy także uznawać i rozumieć, jako procesy 
o najwyższym stopniu szczegółowości. Każdy etap 
posiada więc jedno wejście i co najmniej jedno 
wyjście. Wejścia oraz wyjścia stanowią połącze-
nia pomiędzy kolejnymi zdarzeniami (etapami) 
zawartymi w ścieżce diagnostyki i leczenia poje-
dynczego pacjenta/ki. Wejścia i wyjścia stanowią 
swoiste „wtyczki”, które umożliwiają połączenia 
z innych procesami w systemie ochrony zdro-
wia. Przyjęcie powyższych założeń metodycznych 
umożliwiło uporządkowanie i usystematyzowa-
nie opisu diagnostyki i leczenia i zastosowanie 
opisu procesowego oraz metod i technik zarzą-
dzania procesowego w odniesieniu do diagno-
styki i leczenia badanych schorzeń. Przykłado-
wo: skierowanie na badanie krwi jest działaniem 
wykonywanym przez lekarza POZ, który podczas 
wizyty pacjenta/ki takie skierowanie wystawia. 
Wizyta pacjenta/ki u lekarza POZ jest zdarzeniem, 
a wystawienie skierowania jest działaniem wyko-
nywanym przez lekarza w ramach tego zdarzenia. 

Wizyta pacjenta/ki u lekarza POZ stanowi jeden 
z etapów procesu diagnostyki, ale zarazem jest 
jednym z etapów głównego procesu diagnostyki 
i leczenia pacjenta/ki. Ale ta wizyta pacjenta/ki 
u lekarza POZ stanowi jednocześnie proces, po-
nieważ w jej trakcie wykonywane są różne dzia-
łania, a jednym z nich jest wystawienie skiero-
wania na badania. Następnie, w kolejnym eta-
pie, pacjent/ka może udać się do laboratorium 
w celu wykonania badań, na które uzyskał/a skie-
rowanie. Wizyta pacjenta/ki w laboratorium bę-
dzie więc kolejnym zdarzeniem, a poszczególne 
badania, wykonywane podczas tego zdarzenia, 
są nazwane działaniami. Działania wykonuje więc 
personel medyczny podczas zdarzeń. W ten spo-
sób możliwe było zidentyfikowanie wszystkich 
wizyt pacjenta/ki zarówno u lekarzy, w laborato-
rium, jak również wszystkich innych wizyt zwią-
zanych z wykonywaniem różnego rodzaju badań 
zleconych. Na tej podstawie określono całkowity 
czas oczekiwania pacjenta/ki na wizyty w róż-
nych jednostkach systemu ochrony zdrowia oraz 
na wyniki badań czy ostateczne decyzje lekarzy, 
co do dalszego postępowania. Korzystając zaś 
z dostępnego cennika świadczeń wg stawek NFZ 
określono ceny poszczególnych zdarzeń i działań.

1.4. Wybór i uzasadnienie zastosowanej metody

Znajomość wszystkich zdarzeń i działań w procesie 
diagnostyki raka jajnika oraz raka płuca oraz czasu 
niezbędnego do ich wykonania, jednoznacznie wska-
zywały na zasadność zastosowania do badań metody 
ścieżki krytycznej (ang. CPM – Critical Path Method). 
Opracowanie ścieżki krytycznej, pozwala na:

 ▶ określenie minimalnego i maksymalnego cza-
su dla wszystkich zdarzeń i działań badanych 
schorzeń oraz

 ▶ określenie minimalnych i maksymalnych cen 
dla wszystkich zdarzeń i działań bazując na 
udostępnionym cenniku świadczeń według 
stawek NFZ.
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Określone w szczegółach przebiegi czasowe dla 
wszystkich etapów należących do procesów ścieżek 
krytycznych diagnostyki a także przyjętego opisu le-
czenia raka jajnika oraz raka płuca zawarte w pierw-
szym projekcie pozwoliły na zbudowanie bazy da-
nych służących do opracowania zoptymalizowanego 
modelu procesów diagnostyki raka jajnika oraz raka 
płuca pod względem czasu ich trwania. Optymalizacja 
dotyczyła liczby wizyt pacjenta/ki u lekarzy oraz cza-
su niezbędnego na wykonanie procesów diagnostyki 
raka jajnika i raka płuca. W niniejszym projekcie, ko-
nieczne więc było zachowanie takich samych założeń 
wstępnych oraz osiągnięcie celów wytyczonych dla 
tego samego obszaru badawczego. Istotą podjętych 
prac w niniejszym projekcie było wyznaczenie cen 
wszystkich zdarzeń i działań wchodzących w skład 
ścieżki krytycznej procesu diagnostyki raka jajnika 
oraz raka płuca. Do realizacji tego zadania badawcze-
go wykorzystano dane zawarte w cenniku świadczeń 
medycznych obowiązujących w NFZ. Kwoty całkowite 
analizowanych procesów obliczono przez zagrego-
wanie pojedynczych kwot przypisanych do zdarzeń 
i działań należących do poszczególnych procesów, 
korzystając oczywiście z danych zawartych w cenniku 
świadczeń według stawek NFZ. Należy w tym miejscu 
podkreślić, iż wykorzystane w badaniu metody opty-
malizacyjne dotyczące zarządzania procesami mogą 
być stosowane wyłącznie na tym poziomie organiza-
cji systemu, w którym poddany optymalizacji proces 
przebiega. Dlatego też procesy:

 ▶ właściwego leczenia szpitalnego, przebie-
gającego wewnątrz szpitali (lub innych jed-
nostek podejmujących takie procesy) może 
być przedmiotem optymalizacji zarządczej 
wyłącznie na poziomie wewnętrznym szpitali 
– co wymaga zebrania danych i przeprowa-
dzenia stosownych badań we współpracy 
z zarządami szpitali, w których ten proces 
przebiega;

 ▶ terapii poszpitalnej, którą dana jednostka za-
rządza a w czasie jej trwania prowadzi i nad-

zoruje ją lekarz wskazany przez szpital – co, 
podobnie, jak w procesie właściwego leczenia 
wymaga przeprowadzenia stosownych badań 
i współpracy badaczy z zarządami szpitali.

Z zarządczego punktu widzenia, każdy z 3 procesów 
(rysunek 1) wymaga oddzielnych badań oraz prac 
optymalizacyjnych z uwagi na inne ośrodki decyzyj-
ne w tym zakresie oraz stosowanie dedykowanych 
metod optymalizacyjnych. Z powyższych względów 
prace nad optymalizacją procesu diagnostyki i lecze-
nia przeprowadzane na poziomie systemu ochrony 
zdrowia mogły dotyczyć wyłącznie procesów diagno-
styki. Natomiast dla procesów właściwego leczenia 
szpitalnego oraz terapii poszpitalnej nie było możliwe 
zastosowanie metod optymalizacji, stąd, optymaliza-
cja tych procesów nie wchodziła w zakres prac niniej-
szego projektu.

Zastosowanie podejścia procesowego, zidentyfiko-
wanie wejść i wyjść zarówno na poziomie zdarzeń 
jak również działań, pozwoliło na skonstruowanie 
procesowego opisu systemu ochrony zdrowia. Wej-
ścia i wyjścia stanowią swoiste „wtyczki”, umożliwia-
jące połączenie z innymi procesami przebiegającymi 
w systemie ochrony zdrowia. Takie rozwiązanie otwo-
rzyło możliwość wykonania procesowego opisu dia-
gnostyki i leczenia schorzeń. Sformułowanie założeń 
badawczych, jak również weryfikacja pilotażowa 
zaproponowanego rozwiązania otwiera z kolei moż-
liwość procesowego opisu całego systemu ochrony 
zdrowia w Polsce i jego rozbudowanie. Na przykład, 
w dalszych pracach badawczych można implemen-
tować w systemie ochrony zdrowia oprogramowanie 
dedykowane zarządzaniu procesami, wykonywać sy-
mulację oraz optymalizację w różnych ich aspektach. 
Patrząc szerzej, można stwierdzić, iż dzięki opracowa-
nej na potrzeby tego projektu metodyce badawczej, 
osiągnięte tu wyniki mogą stanowić punkt wyjścia 
do dalszych prac w zakresie informatyzacji systemu 
ochrony zdrowia oraz dokonywania symulacji w zinte-
growanym środowisku oprogramowania dedykowa-
nego zarządzaniu procesami.
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1.5. Obliczenie zagregowanych wielkości cen na 
podstawie cennika świadczeń usług medycz-
nych NFZ

Uzyskany z NFZ cennik świadczeń, stanowił podstawę 
do wykonania wszystkich obliczeń w tym projekcie 
odnoszących się do zagregowanych kwot cen całko-
witych, jakie ponosił NFZ w 2017 roku na poszczegól-
ne świadczenia. Świadczenia (zdarzenia oraz działa-
nia wchodzące w skład procesów objętych analizą i 
oceną) były opisane (w badanym okresie) w cenniku 
świadczeń NFZ przez kwotę minimalną i maksymalną 
danego świadczenia. W toku prac możliwe więc było 
obliczenie:

 ▶ średniej wartości kwot dla każdego zdarzenia 
i działania w ramach analizowanego procesu;

 ▶ zagregowanej:

• minimalnej,

• maksymalnej oraz

• średniej

wielkości kwot całego procesu poddanego 
analizie oraz

 ▶ wykonanie analizy porównawczej procesów 
w zakresie zagregowanej wielkości kwot wyni-
kających z cennika świadczeń wg stawek NFZ.

W szczególności, metoda umożliwia wykonanie anali-
zy porównawczej między zagregowanymi wielkościa-
mi kwot procesów ścieżek krytycznych diagnostyki 
raka jajnika oraz raka płuca a ścieżkami zoptymali-
zowanymi procesu diagnostyki (w obu przypadkach 
schorzeń), które zaprezentowane zostały w projekcie 
pilotażowym w roku 2017.

Przedstawione możliwości analityczne zastosowanej 
metody wyczerpują w całości zakres prac niniejszego 
projektu, wytyczone przez sformułowane w zadaniu 
cele badawcze.

1.6. Ograniczenia zastosowanej metody

Zaproponowana metoda dotyczy pojedynczych eta-
pów procesów poddanych analizie. Zatem jej zasto-
sowanie wymaga dostępu do szczegółowych danych 
o cenach usług medycznych, jak również o kosztach 
realnych wszystkich etapów, stanowiących zdarzenia 
i działania procesów poddanych analizie i ocenie, co 
może być przeprowadzane wyłącznie w środowisku, 
w którym dany proces jest wykonywany i zarządzany.

W niniejszym projekcie metoda została zastosowana 
do analizy i oceny cen ścieżek krytycznych procesów 
diagnostyki raka jajnika i raka płuca. Procesy właści-
wego leczenia szpitalnego oraz terapii poszpitalnej, 
nie zostały objęte budową ścieżki krytycznej jak rów-
nież pracami optymalizacyjnymi i budową ścieżki mo-
delowej. Należy więc pamiętać, że wyniki uzyskane w 
drodze niniejszego opracowania, pomimo, iż pozwoli-
ły na opracowanie modelowego, zoptymalizowanego 
pod względem liczby wizyt pacjenta/ki u lekarzy oraz 
czasu trwania procesu diagnostyki, nie zastępują prze-
prowadzenia badań w oparciu o dane pozyskane bez-
pośrednio z gabinetów, przychodni, szpitali, laborato-
riów oraz terapii poszpitalnej odrębnie dla procesów 
właściwego leczenia szpitalnego i terapii poszpitalnej. 
Tego rodzaju badania stanowiłyby kolejny ważny etap 
w kierunku opracowania strategii wprowadzania udo-
skonaleń dla głównego procesu diagnostyki i lecze-
nia wyszczególnionych schorzeń w systemie ochrony 
zdrowia. Wymagają one (jak to zostało powiedziane 
w poprzednich podrozdziałach) przeprowadzenia 
badań oraz prac na stosownym poziomie (w miejscu) 
realizowania i zarządzania tymi procesami.

Należy mieć również na uwadze, że ceny, o których 
mowa w tym raporcie, stanowią cennik świadczeń we-
dług stawek NFZ. Nie są to koszty, powstające w po-
szczególnych placówkach ochrony zdrowia, a jedynie 
wydatki całkowite ponoszone przez NFZ, określone w 
wyniku specyficznych procedur ich szacowania. Stąd 
opracowanie, które bazowałoby na kosztach powsta-
jących w placówkach systemu ochrony zdrowia oraz 
ich zróżnicowania przestrzennego w zakresie proce-
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sów diagnostyki i leczenia wymagałoby pozyskania 
danych źródłowych bezpośrednio z placówek, gdzie 
koszty te są generowane. Natomiast wykazanie dyna-
miki zmian tych kosztów wymagałoby z kolei zbudo-
wania bazy danych o kosztach na przestrzeni określo-
nego czasu (szeregi czasowe).

W niniejszym projekcie proponuje się dodatkowe ba-
danie z zastosowaniem analizy przypadków, polegają-
ce na oszacowaniu, w ramach danego przykładu, kwo-
ty utraconych korzyści, przyjmując analitycznie ważne 
wymiary w społeczeństwie i gospodarce. Należy bo-
wiem pamiętać, że system ochrony zdrowia stanowi 
składnik gospodarki kraju. Środki, jakimi dysponuje 
NFZ są wypracowane przez obywateli danego kraju i 
przekazane mu do dyspozycji na podstawie umowy 
społecznej (parlament). Dlatego każde usprawnienie 
w diagnozowaniu i leczeniu obywateli oznacza szyb-
szy ich powrót bądź to do obowiązków pracowniczych 
i tworzenia PKB, bądź to do ograniczenia wydatków z 
NFZ na wydłużające się leczenie. Powrót ludzi wyleczo-
nych do ekosystemu oznacza korzyści dla gospodarki 
i społeczeństwa, bo przywraca utracone źródło wypra-
cowania większego PKB (zasoby pracy jako czynnik 
wytwórczy) oraz wpływów podatkowych różnego typu 
do budżetu państwa, a więc i przywraca źródło finan-
sowania NFZ. Wzrost osób szybko i dobrze zdiagnozo-
wanych oznacza też oszczędności wydatków z budże-
tu państwa i możliwości przeznaczenia tych środków 
na inne cele (korzyści alternatywne) podwyższające 
standard życia obywateli (np. wyższe płace, progra-
my społeczne, edukacyjne, itp.). Biorąc powyższe pod 
uwagę, istotnym zagadnieniem jest analiza i ocena 
przepływów strumieni finansowych w gospodarce, 
związanych z przebiegiem procesów diagnostyki i le-
czenia różnego rodzaju schorzeń (w analizowanym 
przypadku raka jajnika i raka płuca). Przedłużający 
się proces diagnostyki i leczenia pacjenta/ki generu-
je straty (utracone korzyści) w kilku miejscach ruchu 
okrężnego gospodarki. Konieczność podobnych ana-
liz jest niezbędna w generalnych pracach nad udo-
skonalaniem (a może przebudową) systemu ochrony 

zdrowia. Przedstawiony wstępnie sposób szacowania 
utraconych korzyści w różnych składowych ekosyste-
mu może być zastosowany ze znacznie większą dozą 
dokładności w dalszych pracach projektowych nad 
optymalizacją procesów właściwego leczenia szpital-
nego oraz terapii poszpitalnej. W tym projekcie został 
on jedynie zasygnalizowany, bo zastosowany tylko 
do procesu diagnostyki raka jajnika oraz raka płuca, 
zgodnie z zakresem prac projektowych, wynikających 
z zamówienia (rysunek 1).
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2.1. Czas oraz ceny ścieżki krytycznej procesu dia-
gnostyki raka jajnika

Poszczególne zdarzenia i działania opisane w cyto-
wanym we Wstępie opracowaniu, w podrozdziałach: 
1.2, 1.3, 1.4: 1.5 oraz 1.6 oraz 1.9, wyczerpują pozycje 
zdarzeń zamieszczonych w tabeli 1, s. 35 oraz działań 
zamieszczonych w tabeli 2, s. 36.

2.1.1. Proces diagnostyki – przy założeniu 
 pierwszej wizyty pacjentki u lekarza POZ

Dane dotyczące zdarzeń oraz działań podjętych w pro-
cesie diagnostyki raka jajnika przy założeniu pierwszej 
wizyty pacjentki u lekarza POZ, opisujące ścieżkę kry-
tyczną procesu z punktu widzenia czasu jego trwa-
nia czasu oraz cen poszczególnych zdarzeń i działań 
(wg cennika świadczeń NFZ), zostały przedstawione  
w aneksie 1. Ścieżka krytyczna diagnostyki raka jaj-
nika to taka, która zawiera wszystkie możliwe wizyty 
u lekarza POZ, lekarzy specjalistów, oczekiwanie na 
skierowania na badania, jak i na wykonanie zleconych 
przez lekarzy badań w swojej najdłuższej, a zatem naj-
bardziej niekorzystnej z możliwych konfiguracji zarów-
no dla pacjentki, jak i dla systemu ochrony zdrowia. 
Ścieżka krytyczna badanego przypadku obejmuje na-
stępujące zdarzenia i działania:

 ▶ pięć wizyt u lekarza POZ;

 ▶ jedną wizytę u lekarza specjalisty genetyka;

 ▶ po dwie wizyty u pozostałych lekarzy specja-
listów:

• gastrologa,

• onkologa,

• ginekologa;

 ▶ wykonywanie kolejno badań na podstawie 

skierowań, takich jak:

• pełne badanie morfologiczne krwi;

• badanie moczu;

• RTG klatki piersiowej;

• badanie genetyczne;

• endoskopia przewodu pokarmowego;

• onko – markery jajnika z krwi;

• rezonans magnetyczny;

• USG jamy brzusznej i macicy;

• tomografia komputerowa jamy brzusznej 
i macicy.

Przedstawione w aneksie 1 dane pozwoliły na oblicze-
nie zagregowanych wielkości dla całego procesu dia-
gnostyki raka jajnika przy założeniu pierwszej wizyty 
u lekarza POZ. Wyniki tych obliczeń w formie graficz-
nej przedstawiono na rysunku 2, gdzie uwzględniono 
cały proces diagnostyki raka jajnika ze względu na 
czas jego trwania, jak i zakresy cen (wg cennika świad-
czeń NFZ).

Pacjentka musi zgłosić się na wiele wizyt w różnym 
czasie zarówno w celu diagnozowania, przeprowadze-
nia badań, jak i ich weryfikacji a zalecane badania są 
przeprowadzane w różnych miejscach, co wymaga od 
pacjentki odrębnych wielokrotnych wizyt w rożnych 
dniach, nawet, jeśli jednostki prowadzące takie bada-
nia znajdują się w tym samym budynku, np. badania 
morfologii i prześwietlenie RTG (na rysunku oznaczo-
ne jako Wbad 1,2) mogą być różnie umiejscowione, 
dlatego przypisano im 2 miejsca. Podobnie, dokład-
ne oznaczenia zastosowano, w przypadkach, gdy 
ceny badań, np. laboratoryjnych czy innych wliczone 

ROZDZIAŁ 2

Analiza i ocena czasu oraz cen ścieżki krytycznej 
procesów diagnostyki raka jajnika i raka płuca 

przed optymalizacją

Bazą danych do przeprowadzonych analiz i ocen w niniejszym projekcie były procesy diagnostyki raka jajnika 
oraz raka płuca, przedstawione w cytowanym we Wstępie opracowaniu, gdzie zidentyfikowano wszystkie po-
zycje zdarzeń i działań procesów ścieżki krytycznej diagnostyki raka jajnika oraz raka płuca.
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Rysunek 2. Zdarzenia i działania procesu diagnostyki raka jajnika – pierwsza wizyta u lekarza POZ

Źródło: Opracowanie własne.

1-7 DNI

LABORATORIUM
Wbad 1,2

WPOZ 1

1-7 DNI

LEKARZ POZ
WPOZ 1

12,50-50,00 zł

30-180 DNI
LEKARZ SPEC

GENETYK
WS 1

33,00 zł

180 DNI
BADANIA

GENETYCZNE
WBAD 3

292,00 zł

1-7 DNI

LEKARZ POZ
WPOZ 2

12,50-50,00 zł

90-120 DNI
LEKARZ SPEC
GASTROLOG

WS 2
33,00-65,00 zł

90-120 DNI
LEKARZ SPEC
GASTROLOG

WS 3
33,00-65,00 zł

30-180 DNI
BADANIA SPEC

GASTROLOG
WBAD 4

108,00-998,00 zł

1-7 DNI

LEKARZ POZ
WPOZ 3

12,50-50,00 zł

14-90 DNI
LEKARZ SPEC

ONKOLOG
WS 4

33,00-140,00 
zł

14-90 DNI
LEKARZ SPEC

ONKOLOG
WS 5

33,00 zł

30-120 DNI
BADANIA SPEC

ONKOLOG
WBAD 5, 6

322,00-969,00 zł

1-7 DNI

LEKARZ POZ
WPOZ 4

12,50-50,00 zł

2-14 DNI
LEKARZ SPEC
GINEKOLOG

WS 6
33,00-140,00 

zł

2-14 DNI
LEKARZ SPEC
GINEKOLOG

WS 7
33,00-65,00 zł

30-180 DNI
BADANIA SPEC

GINEKOLOG
WBAD 7

192,00-564,00 zł

1-7 DNI

LEKARZ POZ
WPOZ 5

12,50-50,00 zł

39-114 DNI

WŁ. LECZENIE
SZPITALNE
4 633,40 -

17 713,00 zł

75-153 DNI

TERAPIA
POSZPITALNA
33 987,00 -

35 124,00 zł

Ścieżka pacjenta

Ścieżka przepływu danych

Wizyta u lekarza POZ

Wizyta u lekarza specjalisty

Wizyta na badaniach
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Tabela 1. Proces diagnostyki raka jajnika – pierwsza wizyta u lekarza POZ, zagregowane wielkości czasu – 
ścieżka krytyczna (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

są w cenę wizyty lekarza zlecającego badania, wów-
czas w miejscu cen jest wpisane oznaczenie tej wizy-
ty (np. ceny badań 1, 2, na które skierował pacjentkę 
lekarz POZ podczas 1 wizyty). Wyniki obliczeń doty-
czące czasu przedstawiono w tabeli 1.

Z przedstawionych obliczeń wynika, że całkowity 
czas niezbędny do realizacji wszystkich wizyt u le-
karzy z uwzględnieniem czasu uzyskania niezbęd-
nych skierowań na badania oraz wykonanie badań 
i przesłanie wyników, a zatem całkowity czas trwania 
ścieżki krytycznej diagnostyki raka jajnika przy zało-
żeniu pierwszej wizyty u lekarza POZ (z wyłączaniem 
właściwego leczenia szpitalnego i terapii poszpital-
nej) wynosi:

 ▶ minimum 516 dni;

 ▶ maksimum 1316 dni;

 ▶ średnio 916 dni.

Średni czas został obliczony jako średnia arytmetycz-
na czasu minimalnego i maksymalnego. Uwaga: Czas 
minimalny, maksymalny oraz średni nie obejmują 
czasu oczekiwania na pierwszą wizytę u lekarza POZ. 
W skład tego okresu wchodzą natomiast składniki 
przedstawione w tabeli 1, takie jak:

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na pierwsze 
wizyty u lekarzy specjalistów (z

 ▶ wyłączeniem czasu oczekiwania na pierwsze 
wizyty u lekarza POZ);

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na drugie 
wizyty u lekarzy specjalistów (z wyłączeniem 
czasu oczekiwania na wizyty u lekarza POZ);

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na wizyty 
u lekarza POZ (bez pierwszej wizyty);

 ▶ zagregowany czas wykonania zleconych 
badań i oczekiwania na wyniki.

Z uzyskanych podczas wywiadów danych wynika, że 
ceny badań, które mogą być zlecane przez lekarza POZ, 
w których skład wchodzą:

 ▶ pełne badanie morfologiczne krwi;

 ▶ badanie moczu oraz

 ▶ RTG klatki piersiowej

nie są naliczane odrębnie, a uwzględnione w cenie 
wizyty u tego lekarza. Stąd ceny tych badań nie są 
wyszczególnione w aneksie 1, ponieważ są zawarte 
w cenie wizyty nr 1 u lekarza POZ. Cena badania „USG 
jamy brzusznej i macicy” nie jest wykazywana od-
rębnie, ale wliczona w cenę procedury chirurgicznej. 

Zagregowane wielkości czasu wizyt i badań 
w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)

Czas  oczekiwania 
min. [liczba dni]

Czas  oczekiwania 
maks. [liczba dni]

Średni czas 
oczekiwania 
[liczba dni]

Ogółem proces diagnostyki raka jajnika bez
właściwego leczenia szpitalnego i terapii 
poszpitalnej – pierwsza wizyta u lekarza POZ

516 1316 916

Oczekiwanie na pierwsze wizyty u lekarzy 
specjalistów bez wizyt u lekarza POZ 136 404 270

Oczekiwanie na drugie wizyty u lekarzy 
specjalistów bez wizyt u lekarza POZ 106 224 165

Wizyty u lekarza POZ: bez pierwszej wizyty 4 28 16

Wykonanie badań i uzyskanie wyników 270 660 465
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Również cena badania „Onko – markery jajnika z krwi” 
zleconego przez lekarza specjalistę onkologa, nie jest 
wykazywana odrębnie, lecz wliczona w cenę wizyty 
u tego lekarza. Przedstawione w aneksie 1 dane po-
zwoliły na obliczenie zagregowanych wielkości cen 
dla całego procesu diagnostyki raka jajnika przy zało-
żeniu pierwszej wizyty u lekarza POZ. Wyniki tych obli-
czeń przedstawiono w tabeli 2.

Jak wynika z Tab.2, zebrane dane pozwoliły na obli-
czenia minimalnej i maksymalnej ceny (wg cennika 
świadczeń NFZ), pojedynczego (dedykowanego jed-
nej pacjentce) procesu diagnostyki raka jajnika przy 
pierwszej i kolejnych wizytach u lekarza POZ. Z obliczeń 
wynika, że cena ta zawiera się w przedziale od 1206, 
25 zł do 3604, 00 zł. Średnia arytmetyczna powyższych 
cen granicznych wynosi 2405,13 zł. Proces diagnosty-
ki, wykrywający schorzenie kończy się skierowaniem 
do szpitala (właściwe leczenie szpitalne).

2.1.2. Proces diagnostyki – przy założeniu 
pierwszej wizyty u lekarza specjalisty gine-
kologa

Dane dotyczące zdarzeń oraz działań podjętych w pro-
cesie diagnostyki raka jajnika przy założeniu pierwszej 
wizyty u lekarza specjalisty ginekologa, opisujące 
ścieżkę krytyczną tego procesu, uwzględniającą za-
równo czas, jak i ceny poszczególnych zdarzeń i dzia-
łań, przedstawiono w aneksie 2. Ścieżka krytyczna 
diagnostyki raka jajnika zawiera wszystkie możliwe wi-
zyty u lekarzy specjalistów, czas oczekiwania na skie-
rowania na badania i ich wykonanie w swojej najdłuż-
szej, a zatem najbardziej niekorzystnej (dla pacjentki 

i systemu) z możliwych konfiguracji. Ścieżka krytyczna 
obejmuje więc następujące zdarzenia i działania:

 ▶ cztery wizyty u lekarza specjalisty ginekologa;

 ▶ jedną wizytę u lekarza specjalisty genetyka;

 ▶ po dwie wizyty u pozostałych lekarzy specja-
listów:

• gastrologa,

• onkologa;

 ▶ wykonywanie, na podstawie kolejno zleca-
nych skierowań, badań, takich jak:

• pełne badanie morfologiczne krwi;

• padanie moczu;

• RTG Klatki piersiowej;

• badanie genetyczne;

• endoskopia przewodu pokarmowego;

• onko – markery jajnika z krwi;

• rezonans magnetyczny;

• USG jamy brzusznej i macicy;

• tomografia komputerowa jamy brzusznej 
i macicy.

Zebrane, opracowane i przedstawione w aneksie 2 
dane pozwoliły na obliczenie zagregowanych wielko-
ści dla całego procesu diagnostyki raka jajnika przy za-
łożeniu pierwszej wizyty u lekarza specjalisty gineko-
loga. Graficznie, proces raka jajnika z uwzględnionymi 
wielkościami czasu trwania poszczególnych zdarzeń 
i działań oraz odpowiadających im zakresów cen 
przedstawiono na rysunku 3.

Tabela 2. Proces diagnostyki raka jajnika – pierwsza wizyta u lekarza POZ, zagregowane wielkości cen, 
ścieżka krytyczna (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowana wielkość cen (wg cennika świadczeń NFZ) 
wizyt i badań w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok) Cena min. [zł] Cena maks. [zł] Średnia cena [zł]

Ogółem proces diagnostyki raka jajnika bez
właściwego leczenia szpitalnego i terapii 
poszpitalnej – pierwsza wizyta u lekarza POZ

1 206,25 3 604,00 2 405,13
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Rysunek 3. Zdarzenia i działania w procesie diagnostyki raka jajnika – pierwsza wizyta u lekarza 
specjalisty ginekologa

Źródło: Opracowanie własne.

30-180 DNI

LABORATORIUM
Wbad 1,2, 3
322,00-

969,00 zł

2-14 DNI
LEKARZ SPEC
GINEKOLOG

WS 1
33,00-140,00 

zł

30-180 DNI
LEKARZ SPEC

GENETYK
WS 2

33,00 zł

180 DNI
BADANIA

GENETYCZNE
WBAD 4

292,00 zł

2-14 DNI
LEKARZ SPEC
GINEKOLOG

WS 3
33,00-65,00 zł

90-120 DNI
LEKARZ SPEC
GASTROLOG

WS 4
33,00-65,00 zł

90-120 DNI
LEKARZ SPEC
GASTROLOG

WS 5
33,00-65,00 zł

30-180 DNI
BADANIA SPEC

GASTROLOG
WBAD 5

108,00-998,00 zł

2-14 DNI
LEKARZ SPEC
GINEKOLOG

WS 6
33,00-65,00 zł

14-90 DNI
LEKARZ SPEC

ONKOLOG
WS 7

33,00-140,00 
zł

14-90 DNI
LEKARZ SPEC

ONKOLOG
WS 8

33,00 zł

30-120 DNI
BADANIA SPEC

ONKOLOG
WBAD 6

192,00-564,00 zł

2-14 DNI
LEKARZ SPEC
GINEKOLOG

WS 9
33,00-65,00 zł

39-114 DNI

WŁ. LECZENIE
SZPITALNE
4 633,40 -

17 713,00 zł

75-153 DNI

TERAPIA
POSZPITALNA
33 987,00 -

35 124,00 zł

Ścieżka pacjenta

Ścieżka przepływu danych

Wizyta u lekarza specjalisty

Wizyta na badaniach

Podobnie, jak w przypadku pierwszym pacjentka musi 
zgłosić się na wiele wizyt w różnym czasie zarówno 
w celu diagnozowania, przeprowadzenia badań, jak 
i ich weryfikacji a zalecane badania są przeprowa-
dzane w różnych miejscach, co wymaga od pacjent-
ki odrębnych wielokrotnych wizyt w rożnych dniach, 

nawet, jeśli jednostki prowadzące takie badania znaj-
dują się w tym samym budynku, np. badania morfo-
logii i prześwietlenie RTG (na rysunku oznaczone jako 
Wbad 1,2,3) mogą być różnie umiejscowione. Wyniki 
obliczeń dotyczące czasu przedstawiono w tabeli 3.
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Z przedstawionych obliczeń wynika, że całkowity czas 
niezbędny na wszystkie wizyty u lekarzy, uzyskanie 
niezbędnych skierowań na badania oraz wykonanie 
badań, a zatem całkowity czas trwania ścieżki krytycz-
nej diagnostyki raka jajnika z pierwszą wizytą u lekarza 
specjalisty ginekologa (z wyłączaniem właściwego le-
czenia szpitalnego i terapii poszpitalnej) wynosi:

 ▶ minimum 529 dni;

 ▶ maksimum 1323 dni;

 ▶ średnio 926 dni.

Średni czas został obliczony jako średnia arytmetycz-
na czasu minimalnego i maksymalnego. Czas mini-
malny, maksymalny oraz średni nie obejmują czasu 
oczekiwania na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty 
ginekologa. W skład tego okresu wchodzą składniki 
przedstawione w tabeli 3, takie jak:

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na pierwsze 
wizyty u lekarzy specjalistów bez wizyt u leka-
rza specjalisty ginekologa;

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na drugie 
wizyty u lekarzy specjalistów (z wyłączeniem 

czasu oczekiwania na wizyty u lekarza specja-
listy ginekologa);

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na wizyty 
u lekarza specjalisty ginekologa (bez pierw-
szej wizyty);

 ▶ zagregowany czas wykonania i oczekiwania 
na wyniki.

Z uzyskanych danych wynika, że ceny badań, na które 
może skierować lekarz specjalista ginekolog, w któ-
rych skład wchodzą:

 ▶ pełne badanie morfologiczne krwi;

 ▶ badanie moczu oraz

 ▶ RTG klatki piersiowej

nie są naliczane odrębnie, a uwzględnione w cenie 
wizyty u tego lekarza. Stąd ceny tych badań nie są wy-
szczególnione w aneksie 2. Cena badania „USG jamy 
brzusznej i macicy” nie jest wykazywana odrębnie, ale 
wliczona w cenę procedury chirurgicznej. Również 
cena badania „Onko – markery jajnika z krwi” zleco-
nego przez lekarza specjalistę onkologa, nie jest wyka-
zywana odrębnie, lecz wliczona w cenę wizyty u tego 

Tabela 3. Proces diagnostyki raka jajnika – pierwsza wizyta u lekarza specjalisty ginekologa, zagregowane 
wielkości czasu – ścieżka krytyczna (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowane wielkości czasu wizyt i badań 
w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)

Czas  oczekiwania 
min. [liczba dni]

Czas  oczekiwania 
maks. [liczba dni]

Średni czas 
oczekiwania 
[liczba dni]

Ogółem proces diagnostyki raka jajnika bez
właściwego leczenia szpitalnego i terapii 
poszpitalnej – pierwsza wizyta u lekarza specjalisty 
ginekologa

529 1323 926

Oczekiwanie na pierwsze wizyty u lekarzy 
specjalistów bez wizyt u lekarza specjalisty 
ginekologa

134 390 262

Oczekiwanie na drugie wizyty u lekarzy 
specjalistów bez wizyt u lekarza specjalisty 
ginekologa

104 210 157

Wizyty u lekarza specjalisty ginekologa: 
bez pierwszej wizyty 21 63 42

Wykonanie badań i uzyskanie wyników 270 660 465
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lekarza. Przedstawione w aneksie 2 dane pozwoliły 
na obliczenie zagregowanej wielkości ceny dla całego 
procesu diagnostyki raka jajnika przy założeniu pierw-
szej wizyty u lekarza specjalisty ginekologa. Wyniki 
tych obliczeń przedstawiono w tabeli 4.

Przedstawione dane pozwoliły na obliczenia mini-
malnej i maksymalnej wielkości cen pojedynczego 
(dedykowanego jednej pacjentce) procesu diagno-
styki raka jajnika przy pierwszej i kolejnych wizytach 
u lekarza specjalisty ginekologa. Z obliczeń wynika, że 
cena tego procesu zawiera się w przedziale od 1211,00 
zł do 3452,00 zł. Średnia arytmetyczna ceny tego pro-
cesu wynosi 2331,50 zł. Proces diagnostyki kończy się 
w tym przypadku podjęciem dalszego leczenia przez 
lekarza specjalistę ginekologa lub skierowaniem pa-
cjentki do szpitala (właściwe leczenie szpitalne).

2.2. Czas i cena ścieżki krytycznej procesu dia-
gnostyki raka płuca

Przechodząc do kolejnego przypadku zadania badaw-
czego, jakim jest proces diagnostyki i leczenia raka 
płuca należy przypomnieć, iż poszczególne zdarzenia 
i działania badanego przypadku chorobowego zostały 
opisane już w cytowanym wcześniej Raporcie końco-
wym z 2017 roku w podrozdziałach: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
stąd też wyczerpują one pozycje zdarzeń zamiesz-
czonych w tabeli 3 s. 52 oraz działań zamieszczonych 
w tabeli 4, s. 53.

Całościowe dane dotyczące zdarzeń oraz działań pod-
jętych w procesie diagnostyki raka płuca należące do 

ścieżki krytycznej, wraz z wielkościami określający-
mi czas ich trwania oraz ceny, zostały przedstawione 
w aneksie 6. Przypomnieć po raz kolejny należy, iż 
ścieżka krytyczna diagnostyki raka płuca zawiera 
analizę wszystkich możliwych wizyt u lekarzy specjali-
stów, czas oczekiwania na specjalistyczne skierowania 
i wykonywanie badań w swojej najdłuższej, a zatem 
najbardziej niekorzystnej (dla pacjenta i systemu) 
z możliwych konfiguracji. Ścieżka krytyczna w tym 
przypadku obejmuje następujące zdarzenia i działania:

 ▶ cztery wizyty u lekarza POZ;

 ▶ po dwie wizyty u pozostałych lekarzy specja-
listów:

• onkologa,

• pulmonologa;

• torakochirurga;

 ▶ wykonywanie kolejno zlecanych badań na 
podstawie stosownych skierowań, takich jak:

• pełne badanie morfologiczne krwi;

• RTG Klatki piersiowej;

• EKG;

• spirometria;

• bronchoskopia;

• biopsja;

• badania patomorfologiczne i molekularne;

• tomografia komputerowa klatki piersiowej.

Tabela 4. Proces diagnostyki raka jajnika – pierwsza wizyta u lekarza specjalisty ginekologa, zagregowane 
wielkości cen, ścieżka krytyczna (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowana wielkość cen (wg cennika świadczeń NFZ) 
wizyt i badań w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok) Cena min. [zł] Cena maks. [zł] Średnia cena [zł]

Ogółem proces diagnostyki raka jajnika bez
właściwego leczenia szpitalnego i terapii 
poszpitalnej – pierwsza wizyta u lekarza specjalisty 
ginekologa

1 211,00 3 452,00 2 331,50
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Rysunek 4. Zdarzenia i działania procesu diagnostyki raka płuca

Źródło: Opracowanie własne.
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Zebrane, opracowane i przedstawione w aneksie 6 
dane pozwoliły na obliczenie zagregowanych wielko-
ści dla całego procesu diagnostyki raka płuca. Rysu-
nek 4 przedstawia więc proces raka płuca z uwzględ-
nionymi wielkościami czasu trwania poszczególnych 
zdarzeń i działań oraz adekwatnych do nich zakresów 
cen. Podkreślenia wymaga, iż w przypadkach, gdy 
ceny poszczególnych badań są wliczone w ceny wizyt 
u lekarza zlecającego badania, wówczas na rysunku 4 
w miejscu ceny jest wpisane oznaczenie tej wizyty (np. 
cena badania 1, 2, na które skierował pacjenta lekarz 
POZ podczas 1 wizyty).

Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisywanym 
pacjenci muszą zgłosić się na wiele wizyt w różnym 
czasie zarówno w celu diagnozowania, przeprowadze-
nia badań, jak i ich weryfikacji a zalecane badania są 
przeprowadzane w różnych miejscach, co wymaga od 
pacjentów odrębnych wielokrotnych wizyt w różnych 
dniach, nawet, jeśli jednostki prowadzące takie bada-
nia znajdują się w tym samym budynku, np. badania 
morfologii i prześwietlenie EKG (na rysunku 4, ozna-
czone jako Wbad 1,2,) mogą być różnie umiejscowione.
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Podobnie, gdy ceny badań są wliczone w ceny wizyty 
lekarza zlecającego badania, wówczas w miejscu ceny 
(na rysunku 4) wpisano oznaczenie tej wizyty (np. 
cena badania 1, 2, na które skierował pacjenta lekarz 
POZ podczas 1 wizyty lub badania zlecane przez leka-
rzy specjalistów onkologa oraz pulmonologa są wli-
czone w cenę pierwszych wizyt u tych lekarzy). Wyniki 
obliczeń dotyczące czasu trwania elementów badane-
go procesu przedstawiono w tabeli 5.

Z przedstawionych obliczeń wynika, że całkowity czas 
niezbędny, by zrealizować wszystkie wizyty u lekarzy, 
uzyskanie niezbędnych skierowań na badania oraz 
wykonanie badań, jak również oczekiwanie na ich wy-
niki, a zatem całkowity czas trwania ścieżki krytycznej 
diagnostyki raka płuca (z wyłączaniem właściwego le-
czenia szpitalnego i terapii poszpitalnej) wynosi:

 ▶ minimum 115 dni;

 ▶ maksimum 783 dni;

 ▶ średnio 453 dni.

Średni czas został obliczony jako średnia arytme-
tyczna czasu minimalnego i maksymalnego. Czas 
minimalny, maksymalny oraz średni nie obejmują 
czasu oczekiwania na pierwszą wizytę u lekarza POZ. 

W skład tego okresu wchodzą składniki przedstawione 
w tabeli 5, takie jak:

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na pierwsze 
wizyty u lekarzy specjalistów bez wizyt u

 ▶ lekarza POZ;

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na drugie 
wizyty u lekarzy specjalistów (z wyłączeniem 
czasu oczekiwania na wizyty u lekarza POZ;

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na wizyty u 
lekarza POZ (bez pierwszej wizyty);

 ▶ zagregowany czas wykonania i oczekiwania 
na wyniki zleconych badań.

Z uzyskanych danych wynika, że ceny takich badań 
jak:

 ▶ pełne badanie morfologiczne krwi;

 ▶ RTG Klatki piersiowej;

 ▶ EKG;

 ▶ spirometria;

 ▶ bronchoskopia;

 ▶ biopsja oraz

 ▶ badania patomorfologiczne i molekularne

Tabela 5. Proces diagnostyki raka płuca, zagregowane wielkości czasu – ścieżka krytyczna (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowane wielkości czasu wizyt i badań 
w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)

Czas  oczekiwania 
min. [liczba dni]

Czas  oczekiwania 
maks. [liczba dni]

Średni czas 
oczekiwania 
[liczba dni]

Ogółem proces diagnostyki raka płuca bez właści-
wego leczenia szpitalnego i terapii poszpitalnej 115 783 453

Oczekiwanie na pierwsze wizyty u lekarzy 
specjalistów bez wizyt u lekarza POZ 29 330 179,5

Oczekiwanie na drugie wizyty u lekarzy 
specjalistów bez wizyt u lekarza POZ 29 330 179,5

Wizyty u lekarza POZ: bez pierwszej wizyty 3 21 12

Wykonanie badań i uzyskanie wyników 54 102 78
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nie są naliczane odrębnie, a uwzględnione w cenie 
pierwszej wizyty u lekarza POZ. Stąd ceny tych badań 
nie są wyszczególnione w aneksie 6, ponieważ są za-
warte w cenach pierwszych wizyt u lekarzy. Jedynie 
ceny badań „tomografia komputerowa klatki piersio-
wej oraz badania PET (wykonywane w procesie wła-
ściwego leczenia szpitalnego) są wykazywane i liczone 
odrębnie. Przedstawione w aneksie 6 dane pozwoliły 
na obliczenie zagregowanych wielkości cen dla całego 
procesu diagnostyki raka płuca. Wyniki tych obliczeń 
przedstawiono w tabeli 6.

Zebrane i opracowane dane pozwoliły na obliczenia 
minimalnej i maksymalnej wielkości cen pojedyncze-
go (dedykowanego jednemu pacjentowi) procesu dia-
gnostyki raka płuca według cennika świadczeń NFZ. 
Z obliczeń wynika, że ceny te zawierają się w przedziale 
od 439,00 zł do 4666,00 zł. Średnia arytmetyczna po-
wyższych cen granicznych wynosi 2552,50 zł. Proces 
diagnostyki w badanym przypadku kończy się skiero-
waniem do szpitala ((właściwe leczenie szpitalne).

Na uwagę zasługują ceny minimalne i maksymalne 
pierwszej wizyty u lekarza specjalisty onkologa i pul-
monologa, które wynoszą odpowiednio od 33,00 zł do 
1765,00 zł. Powodem tak dużej różnicy cen w przypad-

ku raka płuca jest zróżnicowanie w wymiarach dia-
gnostyki. Rozróżnia się bowiem:

 ▶ diagnostykę wstępną – gdzie badania no-
wotworów klatki piersiowej wycenione są na 
663,00 zł;

 ▶ diagnostykę pogłębioną – w której badania 
nowotworów klatki piersiowej wycenione są 
na 1765,00 zł.

W cenę powyższej wizyty i diagnostyki wliczane są 
również takie badania, jak:

 ▶ biopsja;

 ▶ bronchoskopia;

 ▶ badania patomorfologiczne i molekularne;

 ▶ PET (pozytonowa tomografia emisyjna).

Z powyższych względów, w prezentowanych da-
nych dotyczących całkowitych cen procesu raka płuc 
(aneks 6), ceny wyszczególnionych wyżej badań nie są 
wykazywane oddzielnie. Określając więc ceny maksy-
malne badanego procesu należy zakładać, że wszyst-
kie wymienione badania zostały zlecone i wykonane 
w ramach procesu diagnostyki (wstępnej i pogłębio-
nej) raka płuca.

Tabela 6. Proces diagnostyki raka płuca, zagregowane wielkości cen, ścieżka krytyczna (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowana wielkość cen (wg cennika świadczeń NFZ) 
wizyt i badań w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok) Cena min. [zł] Cena maks. [zł] Średnia cena [zł]

Ogółem proces diagnostyki raka płuca bez
właściwego leczenia szpitalnego i terapii poszpi-
talnej

439,00 4 666,00 2 552,50
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ROZDZIAŁ 3

Analiza i ocena czasu oraz cen procesów diagnostyki 
analizowanych schorzeń po optymalizacji

3.1. Proces diagnostyki raka jajnika po optyma-
lizacji

Zastosowanie metody ścieżki krytycznej pozwoliło 
na opracowanie zoptymalizowanego procesu dia-
gnostyki raka jajnika pod względem czasu jego trwa-
nia. Uzyskane tą drogą rozwiązanie, poza skróceniem 
czasu potrzebnego na diagnozę, pozwoliło również 
na zmniejszenie do minimum ilości wizyt u lekarzy 
specjalistów przy zachowaniu pełnego zakresu wyko-
nywanych badań, a zatem również pełnego zakresu 
procesu diagnostyki. Zoptymalizowany, modelowy 
proces diagnostyki raka jajnika obejmuje więc:

 ▶ dwie wizyty u lekarza POZ lub u lekarza 
specjalisty ginekologa, zależnie od tego, u 
którego z tych lekarzy miała miejsce pierwsza 
wizyta;

 ▶ jedną wizytę u lekarza specjalisty genetyka;

 ▶ wykonywanie badań na podstawie skierowa-
nia od lekarza POZ lub specjalisty ginekologa, 
takich jak:

• pełne badanie morfologiczne krwi;

• padanie moczu;

• RTG Klatki piersiowej;

• badanie genetyczne;

• endoskopia przewodu pokarmowego;

• onko – markery jajnika z krwi;

• rezonans magnetyczny;

• USG jamy brzusznej i macicy;

• tomografia komputerowa jamy brzusznej 
i macicy;

 ▶ wewnętrzne konsylium lekarskie, w którym 
biorą udział lekarze: POZ, ginekolog, gastro-
log i onkolog, bez udziału pacjentki.

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono pełne 
wyniki analiz prowadzonych dla zoptymalizowanego 
procesu diagnostyki raka jajnika, odrębnie przy zało-
żeniu pierwszej wizyty u lekarza POZ bądź pierwszej 
wizyty u lekarza specjalisty ginekologa.

3.1.1. Zoptymalizowany proces diagnostyki  
 raka jajnika – przy założeniu pierwszej  
 wizyty u lekarza POZ

W aneksie 3 przedstawiono proponowane przez bada-
czy rozwiązanie, a więc zoptymalizowany pod wzglę-
dem liczby wizyt pacjentki u poszczególnych lekarzy 
oraz czasu trwania zarówno tych wizyt, jak i zleconych 
przez lekarzy badań, proces diagnostyki raka jajnika. 
Dysponując danymi o czasie trwania tego procesu 
oraz o cenach wchodzących w jego skład zdarzeń 
i działań zaproponowano obliczenie zagregowanych 
wielkości dla całego procesu diagnostyki raka jajni-
ka w ujęciu zoptymalizowanym. Przebieg procesu 
diagnostyki raka jajnika po zoptymalizowaniu liczby 
wizyt pacjentki u lekarzy oraz czasu trwania tego pro-
cesu, wraz z przypisanymi im cenami (wg cennika NFZ) 
przedstawiono na rysunku 5. Pacjentka zgłasza się do 
lekarza POZ lub do lekarza specjalisty ginekologa. 
Podczas pierwszej wizyty lekarze kierują pacjentkę na 
wszystkie niezbędne badania oraz do lekarza specja-
listy genetyka. Wystawienie skierowania na badania 
odnoszące się do specjalizacji innych lekarzy auto-
matycznie pociąga za sobą konieczność wyznaczenia 
terminu konsylium, podczas którego wszystkie wyni-

Poszczególne zdarzenia i działania należące do procesu diagnostyki raka jajnika po optymalizacji oparto na opisie 
zamieszczonym w podrozdziale 1.10, rysunek 1.9 (patrz opracowanie cyt. we Wstępie). Stanowią one podstawę 
do obliczenia czasu i cen wg cennika świadczeń NFZ procesu diagnostyki raka jajnika w ujęciu modelowym, po 
optymalizacji.

Poszczególne zdarzenia i działania należące do procesu diagnostyki raka płuca po optymalizacji oparto na opisie 
zamieszczonym w podrozdziale 2.8, rysunek 2.9 (patrz opracowanie cyt. we Wstępie). Stanowią one podstawę 
do obliczenia czasu i cen wg cennika świadczeń NFZ, procesu diagnostyki raka jajnika w ujęciu modelowym, po 
optymalizacji.
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Rysunek 5. Zoptymalizowany proces diagnostyki raka jajnika przy założeniu pierwszej wizyty u lekarza 
POZ

Źródło: Opracowanie własne.

ki badań pacjentki są dostępne i poddane analizie. 
Termin ustalenia konsylium jest zależny od okresu 
niezbędnego do wykonania badań i uzyskania wy-
ników, który wciąż wywołuje największe opóźnienia 
w całym procesie diagnostyki i powinien także zostać 
poddany optymalizacji. W konsylium, które odbywa 
się bez udziału pacjentki, biorą udział lekarze specja-
liści, którzy zlecili badania w analizowanym przypad-
ku. Podczas konsylium, jest stawiana diagnoza, którą 
komunikuje pacjentce lekarz POZ lub alternatywnie 
lekarz specjalista ginekolog, zależnie od tego, u któreg 
 z tych lekarzy była pierwsza wizyta.

Proces kończy się skierowaniem na leczenie ambu-
latoryjne lub właściwe leczenie szpitalne. Wyniki ob-

liczeń dotyczące czasu trwania zoptymalizowanego 
procesu diagnostyki w przypadku pierwszej wizyty 
u lekarza POZ przedstawiono w tabeli 7.

Z przedstawionych obliczeń wynika, że całkowity czas 
niezbędny na wszystkie wizyty u lekarzy, uzyskanie 
skierowania na badania oraz wykonanie badań, a za-
tem całkowity czas trwania zoptymalizowanego pro-
cesu diagnostyki raka jajnika przy założeniu pierwszej 
wizyty u lekarza POZ (z wyłączaniem właściwego le-
czenia szpitalnego i terapii poszpitalnej) wynosi:

 ▶ minimum 212 dni;

 ▶ maksimum 374 dni;

 ▶ średnio 293 dni.

30-180 DNI
LABORATORIUM

Wbad 1,2,3,4,5
622,00-

1894,00 zł

1-7 DNI

LEKARZ POZ
WPOZ 1

12,50-50,00 zł

2-14 DNI
LEKARZ SPEC
GINEKOLOG

WS 1

33,00-65,00 zł

30-180 DNI
LEKARZ SPEC

GENETYK
WS 2

33,00 zł

12-14 DNI
LEKARZ SPEC
GINEKOLOG

WS 1
33,00-     

140,00 zł

180 DNI
BADANIA 

GENETYCZNE
WBAD 6

292,00 zł

LEKARZ SPEC
ONKOLOG

KONSYLIUM

33,00-140,00 zł

LEKARZ SPEC
GASTROLOG
KONSYLIUM

33,00-65,00 zł

LEKARZ SPEC
GINEKOLOG
KONSYLIUM

33,00-140,00 zł

1-7 DNI

LEKARZ POZ
WPOZ 3

12,50-50,00 zł

LEKARZ POZ
KONSYLIUM

12,50-50,00 zł

39-114 DNI

WŁ. LECZENIE
SZPITALNE
4 633,40 -

17 713,00 zł

75-153 DNI

TERAPIA
POSZPITALNA
33 987,00 -

35 124,00 zł

Ścieżka pacjenta

Ścieżka pacjenta alternatywna

Ścieżka przepływu danych

Wizyta u lekarza POZ

Wizyta u lekarza specjalisty

Wizyta na badaniach

KONSYLIUM
WEWNĘTRZNE

1-2 DNI



28

Średni czas został obliczony jako średnia arytme-
tyczna czasu minimalnego i maksymalnego. Czasy 
minimalny, maksymalny oraz średni nie obejmują 
czasu oczekiwania na pierwszą wizytę u lekarza POZ. 
W skład tego okresu wchodzą więc składniki przedsta-
wione w tabeli 7, takie jak:

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na pierwsze 
wizyty u lekarzy specjalistów (z wyłączeniem 
czasu oczekiwania na pierwsze wizyty u leka-
rza POZ) – obejmuje czas oczekiwania na wi-
zytę u lekarza specjalisty genetyka oraz czas 
oczekiwania i przeprowadzenie wewnętrzne-
go konsylium lekarskiego;

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na drugie 
wizyty u lekarzy specjalistów (wartość 0, rolę 
tych wizyt przejmuje wewnętrzne konsylium 
lekarskie);

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na wizyty 
u lekarza POZ (bez pierwszej wizyty);

 ▶ zagregowany czas wykonania i oczekiwania 
na wyniki.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 7, 
w zoptymalizowanym procesie diagnostyki wyelimi-

nowano drugie wizyty u lekarzy specjalistów, nato-
miast pierwsze wizyty skumulowano w wyznaczanym 
po wykonaniu badań konsylium wirtualnym. Najdłuż-
szy czas w przedstawionym zoptymalizowanym już 
procesie jest potrzebny na wykonanie wszystkich ba-
dań i wynosi 180 dni. Czas ten, oznacza skumulowanie 
czasu niezbędnego do przeprowadzenia wszystkich 
badań zleconych przez biorących udział w diagnozo-
waniu danego przypadku lekarzy. Jego długość wy-
znacza (opóźnia) datę wewnętrznego konsylium le-
karskiego, ponieważ wyniki wszystkich badań muszą 
być dostępne przed datą tego konsylium. Natomiast 
opóźnienia związane z wizytami u lekarzy dotyczą 
wizyty u lekarza specjalisty genetyka oraz drugiej wi-
zyty u lekarza POZ. Zaproponowane rozwiązanie nie 
obejmuje zmiany organizacji przeprowadzania badań. 
Udoskonalenie w tym zakresie polega na skumulowa-
niu wykonywania badań do jednego okresu, co może 
eliminować ich dublowanie się zleceniami różnych 
lekarzy w zależności od ilości wizyt, a więc i wydłu-
żaniem ostatecznie czasu diagnozy.  Optymalizacja 
czasu wykonywanych badań może stanowić w przy-
szłości kolejne źródło redukcji czasu całego procesu 
diagnostyki.

Tabela 7. Proces diagnostyki raka jajnika po optymalizacji – zagregowane wielkości czasu, pierwsza wizy-
ta u lekarza POZ (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowane wielkości czasu wizyt i badań 
w procesie zoptymalizowanym w przeliczeniu 

na jedną osobę (2017 rok)

Czas  oczekiwania 
min. [liczba dni]

Czas  oczekiwania 
maks. [liczba dni]

Średni czas 
oczekiwania 
[liczba dni]

Ogółem zoptymalizowany proces diagnostyki raka
jajnika bez właściwego leczenia szpitalnego i tera-
pii poszpitalnej – pierwsza wizyta u lekarza POZ

212 374 293

Oczekiwanie na pierwsze wizyty u lekarzy 
specjalistów bez wizyt u lekarza POZ 31 187 109

Oczekiwanie na drugie wizyty u lekarzy 
specjalistów bez wizyt u lekarza POZ 0 0 0

Wizyty u lekarza POZ: bez pierwszej wizyty 1 7 4

Wykonanie badań i uzyskanie wyników 180 180 180
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Z uzyskanych danych wynika, że ceny badań (wg cen-
nika świadczeń NFZ), na które może skierować pa-
cjentkę lekarz POZ, w których skład wchodzą:

 ▶ pełne badanie morfologiczne krwi;

 ▶ badanie moczu oraz

 ▶ RTG klatki piersiowej

nie są naliczane odrębnie, a uwzględnione w cenie 
wizyty u tego lekarza. Stąd ceny tych badań nie są 
wyszczególnione w aneksie 3, ponieważ są zawarte w 
cenie wizyty nr 1 u lekarza POZ. Cena badania „USG 
jamy brzusznej i macicy” nie jest wykazywana od-
rębnie, ale wliczona w cenę procedury chirurgicznej. 
Również cena badania „Onko – markery jajnika z krwi” 
zleconego przez lekarza specjalistę onkologa, nie jest 
wykazywana odrębnie, lecz wliczona w cenę wizyty 
u tego lekarza. Wyniki tych obliczeń przedstawiono 
w tabeli 8.

Przedstawione dane pozwoliły na obliczenia mini-
malnej i maksymalnej ceny (wg cennika świadczeń 
NFZ), pojedynczego (dedykowanego jednej pacjent-
ce), zoptymalizowanego procesu diagnostyki raka jaj-
nika przy pierwszej wizycie u lekarza POZ. Z obliczeń 

wynika, że ta cena, ustalona na podstawie cennika 
świadczeń NFZ, zawiera się w przedziale od 1082,75 
zł do 3373,00 zł. Średnia arytmetyczna powyższych 
cen granicznych wynosi 2227,88 zł. Proces diagnostyki 
kończy skierowanie do szpitala. Cena wewnętrznego 
konsylium lekarskiego (aneks 3) została obliczona 
odrębnie jako suma minimalnych i maksymalnych 
cen pierwszych wizyt u specjalistów biorących udział 
w konsylium przyjmując za podstawę cennik świad-
czeń NFZ. Oczywiście, można zastosować też inne 
zasady do określenia ceny konsylium. W badanym 
przypadku minimalna cena konsylium wynosi 111,25 
zł, maksymalna wynosi 395,00 zł, a cena średnia to 
253,13 zł, przy założeniu następującego składu lekar-
skiego konsylium: lekarz POZ, specjalista ginekolog, 
onkolog oraz gastrolog.

Tabela 8. Proces diagnostyki raka jajnika po optymalizacji – zagregowane wielkości cen, pierwsza wizyta u 
lekarza POZ (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowana wielkość cen (wg cennika świadczeń NFZ) 
wizyt i badań, w procesie zoptymalizowanym 

w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)
Cena min. [zł] Cena maks. [zł] Średnia cena [zł]

Ogółem zoptymalizowany proces diagnostyki raka
jajnika bez właściwego leczenia szpitalnego i tera-
pii poszpitalnej – pierwsza wizyta u lekarza POZ

1 082,75 3 373,00 2 227,88
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Tabela 9. Proces diagnostyki raka jajnika po optymalizacji – zagregowane wielkości czasu, pierwsza wizy-
ta u lekarza specjalisty ginekologa (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowane wielkości czasu wizyt i badań 
w procesie zoptymalizowanym w przeliczeniu 

na jedną osobę (2017 rok)

Czas  oczekiwania 
min. [liczba dni]

Czas  oczekiwania 
maks. [liczba dni]

Średni czas 
oczekiwania 
[liczba dni]

Ogółem zoptymalizowany proces diagnostyki raka
jajnika bez właściwego leczenia szpitalnego 
i terapii poszpitalnej – pierwsza wizyta u lekarza 
specjalisty ginekologa

218 388 303

Oczekiwanie na pierwsze wizyty u lekarzy
specjalistów bez wizyt u lekarza specjalisty
ginekologa

31 187 109

Oczekiwanie na drugie wizyty u lekarzy
specjalistów bez wizyt u lekarza specjalisty
ginekologa

0 0 0

Wizyty u lekarza specjalisty ginekologa: 
bez pierwszej wizyty 7 21 14

Wykonanie badań i uzyskanie wyników 180 180 180

3.1.2. Zoptymalizowany proces diagnostyki  
 raka jajnika – przy założeniu pierwszej  
 wizyty u lekarza specjalisty ginekologa

W aneksie 3 przedstawiono rozwiązanie, czyli zopty-
malizowany pod względem liczby wizyt pacjentki 
u lekarzy oraz czasu trwania poszczególnych zdarzeń 
i działań proces diagnostyki raka jajnika przy założe-
niu pierwszej wizyty u lekarza ginekologa. Pozyskanie 
i opracowanie danych o czasie trwania zdarzeń i dzia-
łań po optymalizacji oraz danych o cenach pozwoli-
ło na obliczenie zagregowanych wielkości dla całego 
procesu diagnostyki raka jajnika. Wyniki obliczeń 
dotyczące czasu w przypadku pierwszej wizyty u le-
karza specjalisty ginekologa przedstawiono w tabeli 
9. Schemat zoptymalizowanego procesu diagnostyki 
raka jajnika wraz z szczegółowym opisem przedsta-
wiono na rysunku 5.

Z przedstawionych obliczeń wynika, że całkowity czas 
niezbędny na realizację wszystkich wizyty u lekarzy, 
uzyskanie skierowania na badania oraz wykonanie 
badań i uzyskanie wyników, a zatem całkowity czas 

trwania zoptymalizowanego procesu diagnostyki raka 
jajnika z pierwszą wizytą u lekarza specjalisty gineko-
loga (z wyłączaniem właściwego leczenia szpitalnego 
i terapii poszpitalnej) wynosi:

 ▶ minimum 218 dni;

 ▶ maksimum 388 dni;

 ▶ średnio 303 dni.

Średni czas tego procesu został obliczony jako średnia 
arytmetyczna czasu minimalnego i maksymalnego. 
Czasy minimalny, maksymalny oraz średni nie obej-
mują czasu oczekiwania na pierwszą wizytę u lekarza 
specjalisty ginekologa. W skład tego okresu wchodzą 
więc składniki przedstawione w tabeli 9, takie jak:

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na pierwsze 
wizyty u lekarzy specjalistów bez wizyt u le-
karza specjalisty ginekologa – obejmuje czas 
oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty 
genetyka oraz czas oczekiwania na wewnętrz-
ne konsylium lekarskie;

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na drugie 
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wizyty u lekarzy specjalistów (wartość 0, rolę 
tych wizyt przejmuje wewnętrzne konsylium 
lekarskie);

 ▶ zagregowany czas oczekiwania na wizyty u 
lekarza specjalisty ginekologa (bez pierwszej 
wizyty);

 ▶ zagregowany czas wykonania badań i oczeki-
wania na wyniki.

Podobnie jak wykazywano wcześniej, najdłuższy czas 
w przedstawionym procesie jest potrzebny na wyko-
nanie wszystkich badań i wynosi 180 dni. Czas ten 
opóźnia wyznaczenie daty wewnętrznego konsylium 
lekarskiego, ze względu na to, że wyniki wszystkich ba-
dań muszą być dostępne przez datą tego konsylium. 
Uchwycone opóźnienia związane z wizytami u leka-
rzy dotyczą wizyty u lekarza specjalisty genetyka oraz 
drugiej wizyty u lekarza specjalisty ginekologa. Za-
proponowane przez autorów rozwiązanie, czyli opty-
malizacja procesu diagnostyki nie obejmuje zmiany 
organizacji przeprowadzania badań. Udoskonalenie 
w tym zakresie polega na skumulowaniu wykonywa-
nia badań do jednego okresu, dzięki czemu można 
minimalizować dublowanie się czasu wykonywania 
tych samych badań w wielu odstępach czasu, powo-
dowanych powtarzającymi się wizytami u różnych 
lekarzy specjalistów. Optymalizacja czasu wykony-

wanych badań może stanowić w przyszłości kolejne 
źródło redukcji czasu dla całego procesu diagnostyki.

Z zebranych i opracowanych danych wynika, że ceny 
badań, na które może skierować lekarz specjalista gi-
nekolog, w których skład wchodzą:

 ▶ pełne badanie morfologiczne krwi;

 ▶ badanie moczu;

 ▶ RTG klatki piersiowej;

 ▶ onko – markery jajnika z krwi oraz

 ▶ USG jamy brzusznej i macicy

nie są naliczane odrębnie, a uwzględnione w cenie 
wizyty u tego lekarza z wyjątkiem badania USG jamy 
brzusznej i macicy, którego cena jest wliczona w cenę 
procedury chirurgicznej. Stąd ceny tych badań nie są 
wyszczególnione odrębnie, ponieważ są zawarte w ce-
nie wizyty nr 1 u lekarza specjalisty ginekologa. Przed-
stawione w aneksie 3 dane pozwoliły na obliczenie 
zagregowanych wielkości cen dla zoptymalizowanego 
procesu diagnostyki raka jajnika przy pierwszej wizy-
cie u lekarza specjalisty ginekologa. Wyniki tych obli-
czeń przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Proces diagnostyki raka jajnika po optymalizacji – zagregowane wielkości cen, pierwsza wizyta 
u lekarza specjalisty ginekologa (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowana wielkość cen (wg cennika świadczeń NFZ) 
wizyt i badań, w procesie zoptymalizowanym 

w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)
Cena min. [zł] Cena maks. [zł] Średnia cena [zł]

Ogółem zoptymalizowany proces diagnostyki raka
jajnika bez właściwego leczenia szpitalnego i
terapii poszpitalnej – pierwsza wizyta u lekarza
specjalisty ginekologa

1 112,00 3 353,00 2 232,50
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Przedstawione dane pozwoliły na obliczenie minimal-
nych i maksymalnych cen przyjmując za podstawę 
cennik świadczeń NFZ, pojedynczego (dedykowanego 
jednej pacjentce), zoptymalizowanego procesu dia-
gnostyki raka jajnika przy założeniu pierwszej wizyty 
u lekarza specjalisty ginekologa. Z obliczeń wynika, 
że cena ta zawiera się w przedziale od 1112,00 zł do 
3353,00 zł. Średnia arytmetyczna powyższych cen wy-
nosi 2232,50 zł. Proces diagnostyki kończy skierowanie 
do szpitala. Cena wewnętrznego konsylium lekarskie-
go (aneks 3) została obliczona odrębnie jako suma mi-
nimalnych i maksymalnych cen wizyt u specjalistów 
biorących udział w tym konsylium. Minimalna cena 
konsylium to 99 zł, maksymalna to 270 zł, cena średnia 
wynosi 184,5 zł, przy założeniu następującego składu 
konsylium lekarskiego: lekarz specjalista ginekolog 
(cena drugiej wizyty) oraz onkolog i gastrolog (ceny 
pierwszych wizyt).

3.2. Proces diagnostyki raka płuca po optymali-
zacji

Zastosowanie metody ścieżki krytycznej pozwoliło na 
opracowanie zoptymalizowanego procesu diagnosty-
ki raka płuca biorąc pod uwagę liczbę wizyt pacjenta 
u lekarzy oraz czasu trwania tego procesu we wszyst-
kich jego fazach. Zoptymalizowany proces diagnosty-
ki raka płuca obejmuje więc:

 ▶ dwie wizyty u lekarza POZ;

 ▶ wykonywanie badań na podstawie skierowa-
nia od lekarza POZ, takich jak:

• pełne badanie morfologiczne krwi;

• RTG Klatki piersiowej;

• EKG;

• spirometria;

• bronchoskopia;

• biopsja;

• badania patomorfologiczne i molekularne;

• tomografia komputerowa klatki piersiowej;

• PET.

 ▶ wewnętrzne konsylium lekarskie, w składzie: 
lekarz POZ, lekarze onkolog pulmonolog i 
torakochirurg, które odbywa się bez udziału 
pacjenta.

Uzyskane w wyniku podjętych badań rozwiązanie, 
poza ostatecznym skróceniem czasu potrzebnego 
na przeprowadzenie procesu diagnozy, pozwoliło na 
zmniejszenie do minimum ilości wizyt u lekarzy spe-
cjalistów przy zachowaniu określonego procedurą 
zakresu wykonywanych badań, a zatem wymaganego 
procedurą zakresu procesu przeprowadzonej diagno-
styki. Wprowadzenie zaproponowanego w wyniku 
badań rozwiązania (aneks 7) w zakresie optymalizacji 
badanego procesu zarówno od strony czasu jego trwa-
nia, jak i cen występujących w tym procesie zdarzeń 
i działań pozwoliło na obliczenie zagregowanych wiel-
kości dla całego procesu diagnostyki raka płuca w uję-
ciu zoptymalizowanym. Przebieg procesu diagnostyki 
raka płuca po zoptymalizowaniu liczby wizyt pacjenta 
u lekarzy oraz czasu trwania tego procesu, przedsta-
wiono na rysunku 6. Proces diagnostyki raka płuca po 
optymalizacji przebiega następująco. Pacjent zgłasza 
się do lekarza POZ. Podczas pierwszej wizyty lekarz 
kieruje pacjenta na wszystkie niezbędne badania. 
Wystawienie skierowania na badania należące do 
specjalizacji innych lekarzy automatycznie pociąga za 
sobą konieczność wyznaczenia terminu konsylium, na 
którym wszystkie wyniki badań są dostępne. Termin 
konsylium jest zależny- jak przed optymalizacją - od 
okresu niezbędnego do wykonania badań i uzyskania 
wyników. Jednak ze względu na modyfikację wysta-
wienia skierowań, czas ten uległ skumulowaniu do 
jednego tylko okresu.
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Długość tego okresu (rysunek 5) jest wyznaczana cza-
sem trwania badań i oczekiwaniem na ich wyniki. Jak 
ustalono, okres związany z badaniami i oczekiwaniem 
na wyniki badań wnosi największe opóźnienie w ca-
łym procesie diagnostyki. W konsylium, które odbywa 
się bez udziału pacjenta, biorą udział lekarze specjali-
ści, wyznaczający i zlecający określony zakres badań. 

Podczas konsylium, jest stawiana diagnoza, którą ko-
munikuje pacjentowi lekarz POZ. Proces kończy się 
skierowaniem na leczenie ambulatoryjne lub właści-
we leczenie szpitalne. Wyniki obliczeń dotyczące cza-
su w diagnostyce raka płuca przedstawiono w tabeli 
11.

Rysunek 6. Zoptymalizowany proces diagnostyki raka płuca

Źródło: Opracowanie własne.

31-62 DNI
LABORATORIUM
Wbad 1,2,3,4,5,6

622,00-
1894,00 zł

1-7 DNI

LEKARZ POZ
WPOZ 1

12,50-50,00 zł

LEKARZ SPEC
PULMONOLOG

KONSYLIUM

33,00-140,00 zł

LEKARZ SPEC
ONKOLOG

KONSYLIUM

33,00-65,00 zł

LEKARZ SPEC
TORAKOCHIRURG

KONSYLIUM

33,00-140,00 zł

1-7 DNI

LEKARZ POZ
WPOZ 3

12,50-50,00 zł

LEKARZ POZ
KONSYLIUM

12,50-50,00 zł

39-114 DNI

WŁ. LECZENIE
SZPITALNE
4 633,40 -

17 713,00 zł

75-153 DNI

TERAPIA
POSZPITALNA
33 987,00 -

35 124,00 zł

KONSYLIUM
WEWNĘTRZNE

1-2 DNI

Ścieżka pacjenta

Ścieżka przepływu danych

Wizyta u lekarza POZ

Wizyta u lekarza specjalisty

Wizyta na badaniach
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Tabela 11. Proces diagnostyki raka płuca po optymalizacji – zagregowane wielkości czasu, (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowane wielkości czasu wizyt i badań 
w procesie zoptymalizowanym w przeliczeniu 

na jedną osobę (2017 rok)

Czas  oczekiwania 
min. [liczba dni]

Czas  oczekiwania 
maks. [liczba dni]

Średni czas 
oczekiwania 
[liczba dni]

Ogółem zoptymalizowany proces diagnostyki raka
płuca bez właściwego leczenia szpitalnego i terapii
poszpitalnej

33 129 81

Oczekiwanie na wewnętrzne konsylium lekar-
skie 1 60 30,5

Oczekiwanie na drugie wizyty u lekarzy
specjalistów bez wizyt u lekarza POZ 0 0 0

Wizyty u lekarza POZ: bez pierwszej wizyty 1 7 4

Wykonanie badań i uzyskanie wyników 31 62 46,5

Z przedstawionych obliczeń wynika, że całkowity czas 
niezbędny na realizację wszystkich wizyt u lekarzy, 
uzyskanie skierowania na badania oraz wykonanie 
badań i uzyskanie wyników, a zatem całkowity czas 
trwania zoptymalizowanego procesu diagnostyki raka 
płuca (z wyłączaniem właściwego leczenia szpitalne-
go i terapii poszpitalnej) wynosi:

 ▶ minimum 33 dni;

 ▶ maksimum 129 dni;

 ▶ średnio 81 dni.

Średni czas został obliczony jako średnia arytme-
tyczna czasu minimalnego i maksymalnego. Czasy 
minimalny, maksymalny oraz średni nie obejmują 
czasu oczekiwania na pierwszą wizytę u lekarza POZ. 
W skład tego okresu wchodzą więc składniki przedsta-
wione w tabeli 11, takie jak:

 ▶ czas oczekiwania na wewnętrzne konsylium 
lekarskie. Badania wykazały, że czas oczeki-
wania na wykonanie i uzyskanie wyników ba-
dań wynosi od 31 do 62 dni, natomiast czas 
oczekiwania na wizyty lekarzy specjalistów 
pulmonologa i torakochirurga wynosi od 14 
do 120 dni. Skoro decyzja o zwołaniu konsy-
lium jest podjęta w dniu wystawienia skie-

rowania na badania specjalistyczne, to czas 
oczekiwania na konsylium jest wyznaczony 
przez różnicę między czasem oczekiwania na 
wizytę u specjalisty a czasem oczekiwania 
na uzyskanie wyników badań plus 1 – 2 dni 
opóźnienia, co daje przedział czasu od 1 do 
60 dni;

 ▶ czas oczekiwania na drugie wizyty u lekarzy 
specjalistów (wartość 0, rolę tych wizyt przej-
muje wewnętrzne konsylium lekarskie);

 ▶ zagregowany czas wykonania i oczekiwania 
na wyniki.

Najdłuższy czas w przedstawionym procesie jest po-
trzebny na wykonanie wszystkich badań i wynosi 62 
dni.  Czas ten opóźnia więc wyznaczenie daty we-
wnętrznego konsylium lekarskiego, ponieważ wyniki 
wszystkich badań muszą być dostępne przez datą 
jego ustalenia. Zaproponowane rozwiązanie nie obej-
muje zmiany organizacji przeprowadzania badań. 
Udoskonalenie w tym zakresie polega na skumulowa-
niu wykonywania badań do jednego okresu, bez du-
blowania czasu na wykonywanie badań wynikającego 
z powtarzających się wielu wizyt u lekarzy specjali-
stów. Podobnie, jak w przypadku raka jajnika, również 
w przypadku raka płuca, optymalizacja czasu wykony-
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wania różnych badań zlecanych przez lekarzy może 
stanowić w przyszłości kolejne źródło redukcji czasu 
dla procesu diagnostyki.

Z uzyskanych danych wynika, że ceny takich badań, 
jak:

 ▶ pełne badanie morfologiczne krwi;

 ▶ RTG Klatki piersiowej;

 ▶ EKG;

 ▶ spirometria;

 ▶ bronchoskopia;

 ▶ biopsja;

 ▶ badania patomorfologiczne i molekularne 
oraz

 ▶ PET

nie są naliczane odrębnie, a uwzględnione w cenie 
pierwszych wizyt u lekarzy, którzy obecnie posiadają 
uprawnienia do ich zlecania. Dlatego ceny tych badań 
nie są wyszczególnione w aneksie 6, ponieważ są za-
warte w cenach pierwszych wizyt u lekarzy. Jedynie 
cena badania „tomografia komputerowa klatki pier-
siowej” jest wykazywana i liczona odrębnie. Przed-
stawione w aneksie 6 dane pozwoliły na obliczenie 
zagregowanych wielkości cen dla zoptymalizowanego 
procesu diagnostyki raka płuca. Wyniki tych obliczeń 

przedstawiono w tabeli 12. Zebrane i opracowane 
dane pozwoliły na obliczenia minimalnych i maksy-
malnych cen pojedynczego (dedykowanego jednemu 
pacjentowi), zoptymalizowanego procesu diagnostyki 
raka płuca. Z obliczeń wynika, że cena ta zawiera się 
w przedziale od 327,75 zł do 4365,00 zł. Średnia aryt-
metyczna powyższych cen granicznych wynosi więc 
2346,38 zł. Proces diagnostyki kończy skierowaniem 
do szpitala w celu podjęcia właściwego leczenia szpi-
talnego.

Cena wewnętrznego konsylium lekarskiego (aneks 7) 
została obliczona odrębnie jako suma minimalnych 
i maksymalnych cen pierwszych wizyt u specjalistów 
biorących udział w tym konsylium. Minimalna cena 
konsylium to 111,25 zł, maksymalna zaś to 3701,00 zł, 
średnia cen wynosi 1906,13 zł, przy założeniu nastę-
pującego składu konsylium lekarskiego: lekarz POZ, 
specjalista onkolog, specjaliści pulmonolog oraz to-
rakochirurg. Jak wskazano wcześniej, jedynie cena to-
mografii komputerowej klatki piersiowej jako jedyna 
spośród listy cen ośmiu badań, jest wyszczególniana 
odrębnie. Ceny pozostałych badań są uwzględnione 
w cenach pierwszych wizyt u lekarzy specjalistów. 
Z tego powodu, cena wewnętrznego konsylium lekar-
skiego została obliczona w oparciu o ceny pierwszych 
wizyt lekarzy specjalistów biorących udział w tym kon-
sylium.

Tabela 12. Proces diagnostyki raka płuca po optymalizacji – zagregowane wielkości cen (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowana wielkość cen (wg cennika świadczeń NFZ) 
wizyt i badań, w procesie zoptymalizowanym 

w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)
Cena min. [zł] Cena maks. [zł] Średnia cena [zł]

Ogółem zoptymalizowany proces diagnostyki raka
płuca bez właściwego leczenia szpitalnego i terapii
poszpitalnej

327,75 4 365,00 2 346,38
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ROZDZIAŁ 4

Analiza i ocena czasu oraz ceny właściwego 
leczenia szpitalnego

4.1.  Proces właściwego leczenia szpitalnego 
raka jajnika

Dane dotyczące zdarzeń oraz działań podjętych w 
procesie właściwego leczenia szpitalnego raka jajnika 
wraz z wielkościami określającymi czas ich trwania 
oraz ceny, zostały przedstawione w aneksie 4. Proces 
ten obejmuje następujące zdarzenia i działania:

 ▶ Etap 1:

• konsultacja 1 - lekarz prowadzący;

• badania laboratoryjne - po 1 konsultacji z 
lekarzem prowadzącym;

 ▶ Etap 2:

• konsylium lekarskie 1;

• chemioterapia;

 ▶ Etap 3:

• zabieg chirurgiczny - wykonuje ginekolog 
(wybór jednego z 3 zabiegów: laparoto-
mia/całkowita histerektomia brzuszna 
(TAH));

• pobyt pacjentki w szpitalu po zabiegu;

 ▶ Etap 4:

• lekarz patomorfolog - laboratorium histo-
patologiczne;

 ▶ Etap 5:

• konsylium lekarskie 2.

Podczas ostatniego etapu 5, konsylium lekarskie usta-
la, między innymi, rodzaj, zakres i czas terapii poszpi-
talnej oraz wyznacza lekarza prowadzącego.

Przedstawione w aneksie 4 dane pozwoliły na obli-
czenie zagregowanych wielkości dla całego procesu 
właściwego leczenia szpitalnego raka jajnika. Wyniki 
obliczeń określające czas tego procesu przedstawio-
no w tabeli 13.

Z przedstawionych obliczeń wynika, że całkowity czas 
niezbędny na zrealizowanie wszystkich etapów wła-
ściwego leczenia szpitalnego wynosi:

 ▶ minimum 39 dni;

 ▶ maksimum 114 dni;

 ▶ średnio 76,5 dnia.

Zgodnie z przyjętym obszarem i zakresem prac projektowych, procesy właściwego leczenia szpitalnego raka jajnika 
oraz raka płuca zostały objęte pracami mającymi na celu identyfikację aktualnego sposobu finansowania ich przez 
NFZ. Procesy te realizowane są w bardzo różnych warunkach szpitalnych zaś dane szczegółowe opisujące procesy 
właściwego leczenia szpitalnego w zróżnicowanych warunkach możliwe są do uchwycenia jedynie w miejscu re-
alizacji tego procesu, a więc w konkretnych placówkach szpitalnych. Pozyskanie takich szczegółowych danych jest 
możliwe wyłącznie w drodze odrębnych badań, w które zaangażowani muszą być kierownicy i pracownicy kon-
kretnych organizacji szpitalnych, bowiem badania dotyczyć muszą identyfikacji określonych rodzajów kosztów 
generowanych przez te organizacje. Tego rodzaju badania wykraczają poza zakres niniejszego projektu.

Konsekwencją tego stanu rzeczy jest to, iż procesy właściwego leczenia szpitalnego nie mogą zostać objęte opty-
malizacją oraz budową rozwiązań modelowych. W uchwyceniu cen właściwego leczenia szpitalnego pomocne 
były dane ujęte w cenniku świadczeń medycznych NFZ. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono więc czas 
i ceny (wg cennika świadczeń NFZ) procesów właściwego leczenia szpitalnego raka jajnika oraz raka płuca, w takim 
zakresie, w jakim pozwalały na to dostępne dane.

Pomocne w tych pracach analitycznych i syntetyzujących były szczegółowe opisy etapów (zdarzań i działań) wcho-
dzących w skład procesów właściwego leczenia szpitalnego raka jajnika oraz raka płuca, które przedstawiono 
w cytowanym wcześniej Raporcie końcowym z 2017 r., odpowiednio w podrozdziale 1.7, rysunek 1.7 oraz podroz-
dziale 2.5, rysunek 2.7.
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Tabela 14. Proces właściwego leczenia szpitalnego raka jajnika – zagregowane wielkości cen (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Średni czas został obliczony jako średnia arytmetycz-
na czasu minimalnego i maksymalnego. Podany za-
kres czasu uwzględnia chemioterapię wykonywaną 
przed zabiegiem chirurgicznym, w etapie 2, kiedy pa-
cjentka nie przebywa w szpitalu. Czas ten zawiera się 
w przedziale od 7 do 14 dni. Pomimo, iż pacjentka nie 
przebywa w szpitalu, chemioterapia jest działaniem 
stanowiącym integralną część procesu właściwego 
leczenia szpitalnego. (czas ten został uwzględniony 

w tabeli 13). Przedstawione w aneksie 4 dane (w tym 
dane uzyskane z NFZ dotyczące rozliczeń w trybie ry-
czałtowym), pozwoliły na obliczenie zagregowanych 
wielkości cen dla całego procesu właściwego leczenia 
szpitalnego raka jajnika, zawierającego wymienio-
ne wyżej zdarzenia i działania. Wyniki tych obliczeń 
przedstawiono w tabeli 14.

Tabela 13. Proces właściwego leczenia szpitalnego raka jajnika – zagregowane wielkości czasu (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowane wielkości czasu na poszczególne 
zdarzenia i działania w procesie właściwego leczenia 

szpitalnego raka jajnika w przeliczeniu na jedną osobę 
(2017 rok)

Czas min. 
[liczba dni]

Czas maks. 
[liczba dni]

Średni czas
[liczba dni]

Ogółem proces właściwego leczenia szpitalnego 
raka jajnika 39 114 76,5

Zagregowane wielkości cen (wg cennika świadczeń NFZ) 
w procesie właściwego leczenia szpitalnego raka jajnika 

w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)
Cena min. [zł] Cena maks. [zł] Średnia cena 

[zł]

Ogółem proces właściwego leczenia szpitalnego raka 
jajnika 4 633,40 17 713,00 11 173,20

Konsylium lekarskie 1 270,40 270,40 270,40

Badania genetyczne 649,00 2 434,60 1 541,80

Chemioterapia 331,00 331,00 331,00

Procedura zabiegu chirurgicznego (wielkość ryczałto-
wa za 2017 rok) 3 383,00 14 677,00 9 030,00

Konsultacja 1 z lekarzem prowadzącym Cena objęta ryczałtem

Badania laboratoryjne z wyjątkiem badania gene-
tycznego Cena objęta ryczałtem

Zabieg chirurgiczny Cena objęta ryczałtem

Konsylium lekarskie 2 Cena objęta ryczałtem
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Przedstawione dane pozwoliły na obliczenia minimal-
nej i maksymalnej wartości cen wg cennika świadczeń 
NFZ, pojedynczego (dedykowanego jednej pacjentce) 
procesu właściwego leczenia szpitalnego raka jajni-
ka. Cena ta zawiera się w przedziale od 4633,40 zł do 
17713,00 zł. Średnia arytmetyczna powyższych cen 
granicznych wynosi 11173,20 zł. W skład cen ogółem 
wchodzą zdarzenia i działania:

 ▶ konsylium lekarskie pierwsze;

 ▶ badania genetyczne;

 ▶ chemioterapia oraz

 ▶ procedura zabiegu chirurgicznego będąca 
wielkością ryczałtową, która obejmuje:

• konsultację z lekarzem prowadzącym;

• zabieg chirurgiczny;

• badania laboratoryjne (z wyłączaniem ba-
dania genetycznego) oraz

• konsylium lekarskie drugie.

Przedstawiona w tabeli 14, kwota ryczałtu, została de-
sygnowana przez NFZ do sfinansowania procedury za-
biegu chirurgicznego w 2017 roku. Proces właściwego 
leczenia szpitalnego raka jajnika kończy skierowanie 
na terapię poszpitalną.

4.2.  Proces właściwego leczenia szpitalnego 
raka płuca

Dane dotyczące zdarzeń oraz działań podjętych w pro-
cesie właściwego leczenia szpitalnego raka płuca wraz 
z wielkościami dotyczącymi czasu oraz cen wg cenni-
ka świadczeń NFZ, zostały przedstawione w aneksie 8. 
Proces ten obejmuje następujące zdarzenia i działa-
nia:

 ▶ Etap 1:

• konsultacja 1 - lekarz prowadzący;

• badania laboratoryjne - po pierwszej kon-
sultacji z lekarzem prowadzącym;

 ▶ Etap 2:

• pobranie materiału do analiz przez pul-
monologa i torakochirurga;

 ▶ Etap 3:

• konsylium lekarskie 1 – biorą w nim udział 
lekarze specjaliści: torakochirurg, onko-
log, radiolog;

• badania laboratoryjne po konsylium le-
karskim 1;

• konsylium lekarskie 2 – biorą w nim udział 
lekarze specjaliści: torakochirurg, onko-
log, radiolog;

• w przypadku skierowania na leczenie 
nieoperacyjne, wyjście ze szpitala (np. do 
procesu terapii poszpitalnej – etap 8);

 ▶ Etap 4:

• zabieg chirurgiczny – wykonuje pulmono-
log/torakochirurg;

 ▶ Etap 5;

• patomorfologia;

• badania laboratoryjne po zabiegu chirur-
gicznym;

 ▶ Etap 6;

• konsultacja 1 – lekarza specjalisty torako-
chirurga;

 ▶ Etap 7;

• konsultacja 1 – biorą w nim udział lekarze 
specjaliści: pulmonolog, onkolog klinicy-
sta, chemioterapeuta, radioterapeuta;

Podczas ostatniego etapu 7, lekarze specjaliści ustala-
ją między innymi rodzaj, zakres i czas terapii poszpital-
nej oraz wyznaczają lekarza prowadzącego dla terapii 
poszpitalnej (podrozdział 5).

Przedstawione w aneksie 8 dane pozwoliły na obli-
czenie zagregowanych wielkości dla całego procesu 
właściwego leczenia szpitalnego raka płuca. Wyniki 
obliczeń dotyczące czasu przedstawiono w tabeli 15.
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Tabela 16. Proces właściwego leczenia szpitalnego raka płuca – zagregowane wielkości cen (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Z przedstawionych obliczeń wynika, że całkowity czas 
niezbędny na zrealizowanie wszystkich etapów wła-
ściwego leczenia szpitalnego wynosi:

 ▶ minimum 63 dni;

 ▶ maksimum 112 dni;

 ▶ średnio 87,5 dnia.

Średni czas został obliczony jako średnia arytmetycz-
na czasu minimalnego i maksymalnego. Przedstawio-
ne w aneksie 8 dane (w tym dane z NFZ dotyczące 
rozliczeń w trybie ryczałtowym), pozwoliły na oblicze-
nie zagregowanych wielkości cen dla całego procesu 
właściwego leczenia szpitalnego raka płuca, złożone-
go z opisanych powyżej zdarzeń i działań. Wyniki tych 
obliczeń przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 15. Proces właściwego leczenia szpitalnego raka płuca – zagregowane wielkości czasu (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowane wielkości czasu na poszczególne 
zdarzenia i działania w procesie właściwego leczenia 
szpitalnego raka płuca w przeliczeniu na jedną osobę 

(2017 rok)

Czas min. 
[liczba dni]

Czas maks. 
[liczba dni]

Średni czas
[liczba dni]

Ogółem proces właściwego leczenia szpitalnego 
raka płuca 63 112 87,5

Zagregowane wielkości cen (wg cennika świadczeń NFZ) 
w procesie właściwego leczenia szpitalnego raka jajnika 

w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)
Cena min. [zł] Cena maks. [zł] Średnia cena 

[zł]

Ogółem proces właściwego leczenia szpitalnego raka 
płuca 4 985,00 27 491,00 16 238,00

Konsylium lekarskie 1 270,00 270,00 270,00

Badania laboratoryjne PET 2 714,00 4 021,00 3 367,50

Konsylium lekarskie 2 270,00 270,00 270,00

Procedura zabiegu chirurgicznego (wielkość ryczałto-
wa za 2017 rok) 1 731,00 22 930,00 12 330,50

Zabieg chirurgiczny Cena objęta ryczałtem

Patomorfologia Cena objęta ryczałtem

Badania laboratoryjne po zabiegu chirurgicznym Cena objęta ryczałtem

Konsultacja 1 z lekarzem specjalistą torakochirur-
giem Cena objęta ryczałtem

Konsultacja 2 – biorą udział lekarze specjaliści:
pulmonolog, onkolog klinicysta, chemioterapeuta,
radioterapeuta

Cena objęta ryczałtem
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Przedstawione dane pozwoliły na obliczenia minimal-
nej i maksymalnej wartości cen wg cennika świadczeń 
NFZ, pojedynczego (dedykowanego jednemu pacjen-
towi) procesu właściwego leczenia szpitalnego raka 
płuca. Cena ta zawiera się w przedziale od 4985,00 
zł do 27491,00 zł. Średnia arytmetyczna powyższych 
cen granicznych wynosi 16238,00 zł. W skład wszyst-
kich cen całkowitych, wchodzą następujące zdarzenia 
i działania:

 ▶ konsylium lekarskie 1;

 ▶ badania laboratoryjne PET;

 ▶ konsylium lekarskie 2;

 ▶ procedura zabiegu chirurgicznego (wielkość 
ryczałtowa za 2017 rok), która obejmuje (ta-
bela 16):

 ▶ zabieg chirurgiczny;

 ▶ patomorfologię;

 ▶ badania laboratoryjne po zabiegu chirurgicz-
nym;

 ▶ konsylium 1 z uczestnictwem lekarza specjali-
sty torakochirurga;

 ▶ konsylium 2 – biorą w nim udział lekarze 
specjaliści: pulmonolog, onkolog klinicysta, 
chemioterapeuta, radioterapeuta.

Przedstawiona w tabeli 16, kwota ryczałtu, została 
desygnowana przez NFZ do sfinansowania procedury 
zabiegu chirurgicznego w 2017 roku. Proces właściwe-
go leczenia szpitalnego raka płuca kończy skierowanie 
na terapię poszpitalną.
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ROZDZIAŁ 5

Analiza i ocena czasu oraz cen terapii poszpitalnej

Podobnie jak w przypadku procesu właściwego leczenia szpitalnego, proces terapii poszpitalnej został objęty pra-
cami projektowymi w zakresie opisu czasu trwania i cen (wg cennika świadczeń NFZ) z uwzględnieniem specyfiki 
posiadanych danych, bez zastosowania metod optymalizacyjnych. Szczegółowy opis etapów (zdarzań i działań) 
wchodzących w skład procesów terapii poszpitalnej raka jajnika oraz raka płuca przedstawiono w przytoczonym 
uprzednio Raporcie końcowym z 2017 r., odpowiednio w podrozdziale 1.8, rysunek 1.8 oraz podrozdziale 2.6, ry-
sunek 2.8.

5.1.  Proces terapii poszpitalnej raka jajnika

Dane dotyczące zdarzeń oraz działań podjętych 
w procesie terapii poszpitalnej raka jajnika wraz z wiel-
kościami dotyczącymi czasu oraz cen, zostały przed-
stawione w aneksie 5. Na potrzeby obliczenia zagre-
gowanych wielkości cen proces terapii poszpitalnej 
został ograniczony do pojedynczego etapu, który jest 
złożony z: jednej konsultacji, jednego zakresu terapii, 
jednego skierowania na badania oraz dwóch wizyt 
u lekarza prowadzącego. Proces terapii poszpitalnej 
stanowi kontynuację właściwego leczenia szpitalne-
go, dlatego numeracja etapów jest kontynuowana. 
Pojedynczy proces terapii poszpitalnej obejmuje na-
stępujące zdarzenia i działania:

 ▶ Etap 6:

• konsultacja z lekarzem prowadzącym 
(wizyta pacjentki u lekarza prowadzącego 
terapię);

• przepisana terapia do wykonania;

• wykonanie przepisanej terapii;

• wizyta 1 – u lekarza prowadzącego terapię;

• zlecone badania laboratoryjne;

• wizyta 2 – u lekarza prowadzącego terapię 
– zakończenie terapii.

Zarówno wizyty u lekarza prowadzącego, jak również 
zlecane terapie oraz badania laboratoryjne mogą 
się wielokrotnie powtarzać. Jest to zależne od stanu 
zdrowia pacjentki. W przedstawionym, podstawowym 
zakresie terapii poddano analizie i ocenie tylko jedną 
przepisaną terapię, stanowiącą pojedynczy etap.

Przedstawione w aneksie 5 dane pozwoliły na obli-
czenie zagregowanych wielkości dla całego procesu 
terapii poszpitalnej raka jajnika w powyżej opisanym 
zakresie. Wyniki obliczeń dotyczące czasu przedsta-
wiono w tabeli 17.

Z przedstawionych obliczeń wynika, że całkowity czas 
niezbędny do przeprowadzenia terapii poszpitalnej 
w przyjętym powyżej zakresie wynosi:

 ▶ minimum 75 dni;

 ▶ maksimum 153 dni;

 ▶ średnio 114 dni.

Średni czas został obliczony jako średnia arytmetycz-
na czasu minimalnego i maksymalnego.

Tabela 17. Proces terapii poszpitalnej raka jajnika – zagregowane wielkości czasu (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowane wielkości czasu na poszczególne 
zdarzenia i działania w procesie terapii poszpitalnej 

raka jajnika w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)

Czas min. 
[liczba dni]

Czas maks. 
[liczba dni]

Średni czas
[liczba dni]

Ogółem czas procesu terapii poszpitalnej raka 
jajnika 75 153 114
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Przedstawione w aneksie 5 dane oraz uzyskane z NFZ 
dane dotyczące rozliczeń w trybie ryczałtowym, po-
zwoliły na obliczenie zagregowanych wielkości cen 
dla całego procesu terapii poszpitalnej raka jajnika 
w przyjętym zakresie. Wyniki tych obliczeń przedsta-
wiono w tabeli 18.

Przedstawione dane pozwoliły na obliczenia minimal-
nych i maksymalnych cen pojedynczego (dedykowa-
nego jednej pacjentce) procesu terapii poszpitalnej, 
który trwał do jednego roku. Stąd, zagregowana wiel-
kość cen nie zawiera ryczałtu diagnostyki w drugim 
roku terapii (615 zł). Zatem zagregowana cena terapii 
poszpitalnej trwającej do jednego roku i obejmującej 
wyżej wyszczególnione zdarzenia i działania zawiera 
się w przedziale od 33987,00 zł do 35124,00 zł. Śred-
nia arytmetyczna powyższych cen granicznych wyno-
si 34555,50 zł. Proces terapii poszpitalnej kończy cały 
proces diagnostyki i leczenia raka jajnika.

5.2. Proces terapii poszpitalnej raka płuca

Dane dotyczące zdarzeń oraz działań podjętych w pro-
cesie terapii poszpitalnej raka płuca wraz z wielkościa-
mi dotyczącymi czasu oraz cen (wg cennika świadczeń 
NFZ), zostały przedstawione w aneksie 9. Na potrzeby 
obliczenia zagregowanych wartości cen proces tera-

pii poszpitalnej został ograniczony do pojedynczego 
etapu, który jest złożony z: jednej konsultacji z leka-
rzem prowadzącym, jednego zakresu terapii, jednego 
skierowania na badania oraz dwóch wizyt u lekarza 
prowadzącego. Proces terapii poszpitalnej stanowi 
kontynuację właściwego leczenia szpitalnego, dlatego 
numeracja etapów jest kontynuowana. Proces terapii 
poszpitalnej obejmuje następujące zdarzenia i działa-
nia:

 ▶ Etap 8:

• konsultacja z lekarzem prowadzącym 
(wizyta pacjenta u lekarza prowadzącego 
terapię);

• przepisana terapia do wykonania;

• wykonanie przepisanej terapii;

• wizyta 1 – u lekarza prowadzącego terapię;

• zlecone badania laboratoryjne;

• wizyta 2 – u lekarza prowadzącego terapię 
– zakończenie terapii.

Zarówno wizyty u lekarza prowadzącego, jak również 
zlecane terapie oraz badania laboratoryjne mogą się 
wielokrotnie powtarzać. Jest to zależne od stanu zdro-

Tabela 18. Proces terapii poszpitalnej raka jajnika – zagregowane wielkości cen (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowane wielkości cen (wg cennika świadczeń
NFZ) w procesie terapii poszpitalnej raka jajnika

w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)
Cena min. [zł] Cena maks. [zł] Średnia cena 

[zł]

Ogółem ceny procesu terapii poszpitalnej raka
jajnika – pierwszy rok terapii 33 987,00 35 124,00 34 555,50

Cena leków w programie lekowym w pierwszym roku 
terapii (wielkość ryczałtowa za 2017 rok) 30 000,00

Diagnostyka w pierwszym roku terapii (wielkość 
ryczałtowa za 2017 rok) 3 663,00

Konsultacja z lekarzem prowadzącym terapię 108,00 487,00 297,50

Wizyta 1 u lekarza prowadzącego terapię 108,00 487,00 297,50

Wizyta druga u lekarza prowadzącego terapię 108,00 487,00 297,50

Diagnostyka w drugim roku terapii (wielkość ryczałto-
wa za 2017 rok) 615,00
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wia pacjenta. W przedstawionym, pojedynczym etapie 
terapii poddano analizie i ocenie tylko jedną przepisa-
ną terapię.

Przedstawione w aneksie 9 dane pozwoliły na oblicze-
nie zagregowanych wielkości dla całego procesu tera-
pii poszpitalnej raka płuca w powyżej opisanym zakre-
sie. Wyniki obliczeń dotyczące czasu przedstawiono 
w tabeli 19. Z przedstawionych obliczeń wynika, że 
całkowity czas niezbędny na przeprowadzenie terapii 
poszpitalnej w przyjętym powyżej zakresie wynosi:

 ▶ minimum 49 dni;

 ▶ maksimum 74 dni;

 ▶ średnio 61,5 dnia.

Średni czas został obliczony jako średnia arytmetycz-
na czasu minimalnego i maksymalnego.

Przedstawione w aneksie 9 dane oraz uzyskane z NFZ 
dane dotyczące rozliczeń w trybie ryczałtowym, po-
zwoliły na obliczenie zagregowanych wielkości cen 
dla całego procesu terapii poszpitalnej raka płuca 
w przyjętym zakresie. Wyniki tych obliczeń przedsta-
wiono w tabeli 20. Przedstawione dane pozwoliły na 
obliczenia minimalnej i maksymalnej wartości cen 
(wg cennika świadczeń NFZ), pojedynczego (dedyko-
wanego jednemu pacjentowi) procesu terapii poszpi-
talnej w przyjętym zakresie, przy zastosowaniu jedne-
go, pierwszego programu lekowego.

Tabela 20. Proces terapii poszpitalnej raka płuca – zagregowane wielkości cen (2017 rok) przy zastosowa-
niu jednego, pierwszego programu lekowego

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowane wielkości cen (wg cennika świadczeń
NFZ) w procesie terapii poszpitalnej raka płuca

dla jednej osoby (2017 rok)
Cena min. [zł] Cena maks. 

[zł]
Średnia cena 

[zł]

Ogółem ceny procesu terapii poszpitalnej raka
płuca 28 172,00 28 930,00 29 551,00

Wizyta pierwsza u lekarza prowadzącego terapię 108,00 487,00 297,50

Wizyta druga u lekarza prowadzącego terapię 108,00 487,00 297,50

Diagnostyka w programie leczenia chorych na raka płu-
ca - ryczałt roczny na diagnostykę w programie lekowym 1 
(wielkość ryczałtowa za 2017 rok)

3 927,00

Diagnostyka w programie leczenia chorych na raka płu-
ca - ryczałt roczny na diagnostykę w programie lekowym 2 
(wielkość ryczałtowa za 2017 rok)

3 927,00

Średnia roczna cena leków w chemioterapii (wielkość 
ryczałtowa za 2017 rok) 2 507,00

Średnia roczna cena leków w programach lekowych 
(wielkość ryczałtowa za 2017 rok) 21 522,00

Tabela 19. Proces terapii poszpitalnej raka płuca – zagregowane wielkości czasu (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowane wielkości czasu na poszczególne 
zdarzenia i działania w procesie terapii poszpitalnej 
raka płuca w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)

Czas min. 
[liczba dni]

Czas maks. 
[liczba dni]

Średni czas
[liczba dni]

Ogółem czas procesu terapii poszpitalnej raka 
płuca 49 74 61,5
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Wartość minimalną (tabela 20) obliczono jako sumę 
cen: dwóch wizyt u lekarza prowadzącego terapię, 
diagnostyki w programie lekowym 1, średniego rocz-
nego ryczałtu leków w chemioterapii oraz średniego 
rocznego ryczałtu leków, co dało kwotę 28172,00 zł. 
Natomiast wartość maksymalną obliczono jako sumę 
cen: dwóch wizyt u lekarza prowadzącego terapię, dia-
gnostyki w programie lekowym 2, średniego rocznego 
ryczałtu leków w chemioterapii oraz średniego roczne-
go ryczałtu leków, co dało kwotę 28930,00 zł. Średnia 
arytmetyczna powyższych cen granicznych wynosi 
29551,00 zł.
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ROZDZIAŁ 6

Analiza i ocena porównawcza czasu i cen ścieżki 
krytycznej procesów diagnostyki i leczenia raka jajni-

ka i raka płuca przed i po optymalizacji (2017 rok)
Należy przypomnieć, iż przyjęty do badań jako główny proces diagnostyki i leczenia określonych schorzeń onkolo-
gicznych składał się z trzech procesów:

 ▶ diagnostyki;

 ▶ właściwego leczenia szpitalnego;

 ▶ terapii poszpitalnej.

Uzyskane w pracach analitycznych dane pozwoliły na objęcie pracami optymalizacyjnymi (pod względem liczby 
wizyt pacjenta/ki u lekarzy oraz czasu trwania procesów) jednego tylko procesu, mianowicie, diagnostyki raka 
jajnika oraz raka płuca. Możliwości te pozwalają na budowanie rozwiązań modelowych. Pozostałe dwa procesy, 
a więc proces właściwego leczenia szpitalnego oraz proces terapii poszpitalnej zostały wprowadzone do badań 
jako przypadki (z wszystkimi wymaganiami metodyki analizy przypadków), głównie w oparciu o posiadane dane 
ryczałtowe wynikające z cennika świadczeń NFZ (podrozdziały 4 i 5).

6.1.  Porównanie ścieżki krytycznej procesów 
diagnostyki i leczenia raka jajnika przed 
i po optymalizacji

6.1.1.  Proces diagnostyki raka jajnika przy założe-
niu pierwszej wizyty u lekarza POZ

Zestawienie wyników dotyczących czasu dla ścieżki 
krytycznej procesów diagnostyki raka jajnika, przy za-
łożeniu pierwszej wizyty u lekarza POZ, przedstawiono 
w tabeli 21.

Przedstawione w tabeli 21 wyniki wskazują, że zapro-
ponowany zoptymalizowany proces diagnostyki raka 
jajnika przy założeniu pierwszej wizyty u lekarza POZ 
jest krótszy od ścieżki krytycznej tego procesu średnio 
o 623 dni. Oznacza to skrócenie czasu potrzebnego na 
diagnostykę raka jajnika średnio o 68,01% w stosunku 
do ścieżki krytycznej tego procesu. Zoptymalizowany 
proces diagnostyki raka jajnika przy pierwszej wizycie 
u lekarza POZ trwa średnio 293 dni (wykres 1). Skró-

Tabela 21. Porównanie zagregowanych wielkości czasu procesów diagnostyki raka jajnika – pierwsza wi-
zyta u lekarza POZ (2017 rok) – ścieżka krytyczna i zoptymalizowana

Źródło: Opracowanie własne.

Nr 
wiersza

Zagregowane wielkości czasu 
w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)

Czas  oczekiwania 
min. [liczba dni]

Czas  oczekiwania 
maks. [liczba dni]

Średni czas 
oczekiwania 
[liczba dni]

1

Ogółem czas procesu diagnostyki raka jajnika 
bez właściwego leczenia szpitalnego i tera-
pii poszpitalnej – pierwsza wizyta u lekarza 
POZ – ścieżka krytyczna przed optymalizacją 
(szczegóły tabela 1)

516 1316 916

2
Ogółem zoptymalizowany proces diagnostyki 
raka jajnika bez właściwego leczenia szpital-
nego i terapii poszpitalnej – pierwsza wizyta u 
lekarza POZ (szczegóły tabela 7)

212 374 293

3 Różnica wiersz1 – wiersz 2 [dni]tu coś nie gra 
co od czego się odejmuje nie ma wiersza 1 304 942 623

4 Różnica (wiersz 3) wyrażona w [%]co do czego 58,91% 71,58% 68,01%
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cenie czasu potrzebnego na proces diagnostyki raka 
jajnika osiągnięto poprzez:

 ▶ wyeliminowanie drugich wizyt u lekarzy spe-
cjalistów:

• gastrologa;

• onkologa;

• ginekologa oraz

 ▶ wyeliminowanie drugiej i trzeciej wizyty u 
lekarza POZ.

Jednocześnie skumulowano do jednego okresu wyko-
nywanie wszystkich badań zleconych. W ten sposób 
zoptymalizowany proces obejmuje, obok zgodnego z 
procedurą zakresu badań, wizytę u lekarza POZ, wizy-
tę u lekarza specjalisty genetyka, konsylium lekarskie 
oraz drugą wizytę pacjentki u lekarza POZ.

W tabeli 22 przedstawiono wyniki dotyczące czasu 
trwania procesów właściwego leczenia szpitalnego 
oraz terapii poszpitalnej. Mają one zastosowanie za-
równo przy pierwszej wizycie u lekarza POZ, jak rów-
nież u lekarza specjalisty ginekologa.

Wykres 1. Porównanie zagregowanych wielkości czasu procesów diagnostyki raka jajnika – pierwsza wizy-
ta u lekarza POZ (2017 rok) – ścieżka krytyczna i zoptymalizowana

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 22. Procesy właściwego leczenia szpitalnego i terapii poszpitalnej raka jajnika – zagregowane wiel-
kości czasu (2017 rok) – ścieżka krytyczna i zoptymalizowana

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowane wielkości czasu 
w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)

Czas  oczekiwania 
min. [liczba dni]

Czas  oczekiwania 
maks. [liczba dni]

Średni czas 
oczekiwania 
[liczba dni]

Ogółem proces właściwego leczenia szpitalnego 
raka jajnika (szczegóły tabela 13) 39 114 76,5

Ogółem proces terapii poszpitalnej raka jajnika 
(szczegóły tabela 17) 75 153 114
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Jak wynika z przedstawionych obliczeń (tabele 21 i 22), 
proces diagnostyki cechuje najdłuższy czas w całym 
procesie diagnostyki i leczenia raka jajnika. Skrócenie 
czasu trwania procesu diagnostyki oznacza wcześniej-
szą diagnozę, wcześniejsze podjęcie leczenia, a co za 
tym idzie zwiększenie szans na pełne wyzdrowienie, 
posiadanie potomstwa w przyszłości oraz wcześniej-
szy powrót pacjentki do aktywności zawodowej.

Obliczenia dotyczące cen wykonano w oparciu o dane 
cennika świadczeń NFZ wyceniających poszczególne 
zdarzenia i działania występujące w procesie diagno-
styki raka jajnika (podrozdział 1.2). Wyniki obliczeń 
wielkości cen dla całego procesu diagnostyki raka jaj-

nika przy założeniu pierwszej wizyty u lekarza POZ dla 
ścieżki krytycznej przed optymalizacją oraz po opty-
malizacji przedstawiono w tabeli 23.

Jak wynika z wyników obliczeń przedstawionych 
w tabeli 23, zagregowana cena (wg cennika świadczeń 
NFZ), zoptymalizowanego procesu diagnostyki raka 
jajnika przy pierwszej wizycie u lekarza POZ jest mniej-
sza średnio o 7,37% od ogólnej ceny ścieżki krytycznej 
dla pojedynczej pacjentki. Zatem zastąpienie drugich 
wizyt u trzech lekarzy specjalistów oraz dwóch wizyt 
u lekarza POZ jednym konsylium wirtualnym dało 
możliwość uzyskania oszczędności średnio 177,25 zł/
jedną pacjentkę (wykres 2).

Wykres 2. Porównanie zagregowanych wielkości cen procesów diagnostyki raka jajnika, pierwsza wizyta 
u lekarza POZ (2017 rok) – ścieżka krytyczna i zoptymalizowana

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 23. Porównanie zagregowanych wielkości cen procesów diagnostyki raka jajnika, pierwsza wizyta 
u lekarza POZ (2017 rok) – ścieżka krytyczna i zoptymalizowana

Źródło: Opracowanie własne.

Nr 
wiersza

Zagregowane wielkości czasu 
w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok) Cena min. [zł] Cena maks. [zł] Średnia cena

[zł]

1

Ogółem proces diagnostyki raka jajnika bez
właściwego leczenia szpitalnego i terapii
poszpitalnej – pierwsza wizyta u lekarza POZ –
ścieżka krytyczna przed optymalizacją (szcze-
góły tabela 2)

1 206,25 3 604,00 2 405,13

2
Ogółem zoptymalizowany proces diagnostyki
raka jajnika bez właściwego leczenia szpital-
nego i terapii poszpitalnej – pierwsza wizyta 
u lekarza POZ (szczegóły tabela 8)

1 082,75 3 373,00 2 227,88

3 Różnica wiersz 1 – wiersz 2 [zł] 123,50 231,00 177,25
4 Różnica (wiersz 3) wyrażona w [%] 10,24% 6,41% 7,37%
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Nowym zdarzeniem w zoptymalizowanym procesie 
diagnostyki raka jajnika przy pierwszej wizycie u le-
karza POZ jest konsylium wewnętrzne lekarskie. Mi-
nimalną cenę tego konsylium określono na 111,25 zł, 
maksymalną 395 zł, średnią 253,13 zł. Sposób jego wy-
ceny przedstawiono w podrozdziale 3.1.1.

W tabeli 24 przedstawiono wyniki obliczeń dotyczące 
zagregowanych cen procesów właściwego leczenia 
szpitalnego oraz terapii poszpitalnej.

Przedstawione w tabeli 24 wyniki obliczeń są aktualne 
dla procesu diagnostyki i leczenia raka jajnika zarów-
no przy pierwszej wizycie u lekarza POZ, jak również 
przy pierwszej wizycie u lekarza specjalisty ginekolo-

ga. Zostały one opracowane głównie na podstawie 
danych cen desygnowanych w formie ryczałtu. Szcze-
gółowy opis obliczeń przedstawiono w podrozdzia-
łach 4.1 i 5.1.

6.1.2.  Proces diagnostyki raka jajnika przy zało-
żeniu pierwszej wizyty u lekarza specjalisty 
ginekologa

Zestawienie wyników dotyczących czasu dla ścież-
ki krytycznej procesów diagnostyki raka jajnika przy 
pierwszej wizycie u lekarza specjalisty ginekologa 
przedstawiono w tabeli 25.

Przedstawione w tabeli 25 wyniki wskazują, że zapro-
ponowany zoptymalizowany proces diagnostyki raka 

Tabela 24. Procesy właściwego leczenia szpitalnego i terapii poszpitalnej raka jajnika – zagregowane wiel-
kości cen (2017 rok)

Źródło: Opracowanie własne.

Zagregowana wielkość cen (wg cennika świadczeń NFZ) 
w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok) Cena min. [zł] Cena maks. [zł] Średnia cena [zł]

Ogółem proces właściwego leczenia szpitalnego 
raka jajnika (szczegóły tabela 14) 4 633,40 17 713,00 11 173,20

Ogółem proces terapii poszpitalnej raka jajnika 
(szczegóły tabela 18) 33 987,00 35 124,00 34 555,50

Tabela 25. Porównanie zagregowanych wielkości czasu procesów diagnostyki raka jajnika – pierwsza wi-
zyta u lekarza specjalisty ginekologa (2017 rok) – ścieżka krytyczna i zoptymalizowana

Źródło: Opracowanie własne.

Nr 
wiersza

Zagregowane wielkości czasu 
w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)

Czas  oczekiwania 
min. [liczba dni]

Czas  oczekiwania 
maks. [liczba dni]

Średni czas 
oczekiwania 
[liczba dni]

1

Ogółem proces diagnostyki raka jajnika bez
właściwego leczenia szpitalnego i terapii
poszpitalnej – pierwsza wizyta u lekarza
specjalisty ginekologa – ścieżka krytyczna
przed optymalizacją (szczegóły tabela 3)

529 1323 926

2

Ogółem zoptymalizowany proces diagnostyki
raka jajnika bez właściwego leczenia szpital-
nego i terapii poszpitalnej – pierwsza wizyta 
u lekarza specjalisty ginekologa (szczegóły 
tabela 9)

218 388 303

3 Różnica wiersz1 – wiersz 2 [dni] 311 935 623
4 Różnica (wiersz 3) wyrażona w [%] 58,79% 70,67% 67,28%
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jajnika przy pierwszej wizycie u lekarza specjalisty gi-
nekologa jest krótszy od ścieżki krytycznej tego proce-
su średnio o 623 dni (wykres 3).

Oznacza to skrócenie czasu potrzebnego na diagno-
stykę raka jajnika średnio o 67,28% w stosunku do 
ścieżki krytycznej tego procesu. Proces diagnostyki 
raka jajnika przy pierwszej wizycie u lekarza specjali-
sty ginekologa trwa średnio 303 dni. Skrócenie czasu 
potrzebnego na proces diagnostyki raka jajnika osią-
gnięto poprzez:

 ▶ wyeliminowanie drugich wizyt u lekarzy spe-
cjalistów:

• gastrologa;

• onkologa oraz

• ginekologa.

Jednocześnie skumulowano do jednego okresu wyko-
nywanie wszystkich badań zleconych. W ten sposób 

zoptymalizowany proces obejmuje, obok objętego 
procedurą zakresu badań, wizytę u lekarza specjalisty 
ginekologa, wizytę u lekarza specjalisty genetyka, kon-
sylium lekarskie oraz drugą wizytę pacjentki u lekarza 
specjalisty ginekologa.

Czas trwania procesów właściwego leczenia szpitalne-
go oraz terapii poszpitalnej raka jajnika zarówno przy 
pierwszej wizycie u lekarza POZ, jak również u lekarza 
specjalisty ginekologa przedstawiono w podrozdzia-
łach 4.1 oraz 5.1.

Obliczenia dotyczące cen wykonano w oparciu o cen-
nik świadczeń NFZ, na poszczególne działania należą-
ce do procesu diagnostyki raka jajnika (podrozdział 
1.2). Wyniki obliczeń wielkości cen dla całego procesu 
diagnostyki raka jajnika przy założeniu pierwszej wizy-
ty u lekarza specjalisty ginekologa dla ścieżki krytycz-
nej przed optymalizacją oraz po optymalizacji przed-
stawiono w tabeli 26.

Wykres 3. Porównanie zagregowanych wielkości czasu procesów diagnostyki raka jajnika – pierwsza wizy-
ta u lekarza specjalisty ginekologa (2017 rok) – ścieżka krytyczna i zoptymalizowana

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 26. Porównanie zagregowanych wielkości cen procesów diagnostyki raka jajnika, pierwsza wizyta 
u lekarza specjalisty ginekologa (2017 rok) – ścieżka krytyczna i zoptymalizowana

Źródło: Opracowanie własne.

Nr 
wiersza

Zagregowane wielkości czasu 
w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok) Cena min. [zł] Cena maks. [zł] Średnia cena

[zł]

1

Ogółem proces diagnostyki raka jajnika bez
właściwego leczenia szpitalnego i terapii
poszpitalnej – pierwsza wizyta u lekarza
specjalisty ginekologa – ścieżka krytyczna 
przed optymalizacją (szczegóły tabela 4)

1 211,00 3 452,00 2 331,50

2

Ogółem zoptymalizowany proces diagnostyki
raka jajnika bez właściwego leczenia szpital-
nego i terapii poszpitalnej – pierwsza wizyta 
u lekarza specjalisty ginekologa (szczegóły 
tabela 10)

1 112,00 3 353,00 2 232,50

3 Różnica wiersz 1 – wiersz 2 [zł] 99,00 99,00 99,00
4 Różnica (wiersz 3) wyrażona w [%] 8,90% 2,95% 4,43%

Jak wynika z wyników obliczeń przedstawionych 
w tabeli 26, zagregowana cena, wg cennika świad-
czeń NFZ, zoptymalizowanego procesu diagnostyki 
raka jajnika przy pierwszej wizycie u lekarza specja-
listy ginekologa jest mniejsza średnio o 4,43% od za-
gregowanej ceny ścieżki krytycznej dla pojedynczej 
pacjentki. Zatem zastąpienie drugich wizyt u trzech 
lekarzy specjalistów jednym konsylium wirtualnym 

dało możliwość uzyskania oszczędności średnio 99,00 
zł/jedną pacjentkę (wykres 4). Nowym zdarzeniem 
w zoptymalizowanym procesie diagnostyki raka jajni-
ka przy pierwszej wizycie u lekarza specjalisty gineko-
loga jest konsylium wewnętrzne lekarskie. Minimalna 
cena tego konsylium określono na 99,00 zł, maksymal-
na na 270 zł, średnia na 184,5 zł. Sposób jego wyceny 
przedstawiono w podrozdziale 3.1.2.

Wykres 4. Porównanie zagregowanych wielkości cen procesów diagnostyki raka jajnika – pierwsza wizyta 
u lekarza specjalisty ginekologa (2017 rok) – ścieżka krytyczna i zoptymalizowana

Źródło: Opracowanie własne.
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Zagregowana cena procesów właściwego leczenia 
szpitalnego oraz terapii poszpitalnej raka jajnika za-
równo przy pierwszej wizycie u lekarza POZ, jak rów-
nież u lekarza specjalisty ginekologa przedstawiono 
w podrozdziałach 4.1 oraz 5.1.

6.2.  Porównanie ścieżki krytycznej procesów 
diagnostyki i leczenia raka płuca przed 
i po optymalizacji

Zestawienie wyników dotyczących czasu dla ścieżki 
krytycznej procesów diagnostyki raka płuca przedsta-
wiono w tabeli 27.

Przedstawione w tabeli 27 wyniki wskazują, że zapro-
ponowany zoptymalizowany proces diagnostyki raka 
płuca jest krótszy od ścieżki krytycznej tego procesu 
średnio o 372 dni (wykres 5).

Wykres 5. Porównanie zagregowanych wielkości czasu procesów diagnostyki raka płuca (2017 rok) – ścież-
ka krytyczna i zoptymalizowana

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 27. Porównanie zagregowanych wielkości czasu procesów diagnostyki raka płuca (2017 rok) – 
ścieżka krytyczna i zoptymalizowana

Źródło: Opracowanie własne.

Nr 
wiersza

Zagregowane wielkości czasu 
w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok)

Czas  oczekiwania 
min. [liczba dni]

Czas  oczekiwania 
maks. [liczba dni]

Średni czas 
oczekiwania 
[liczba dni]

1
Ogółem proces diagnostyki raka płuca bez
właściwego leczenia szpitalnego i terapii
poszpitalnej – ścieżka krytyczna przed
optymalizacją (szczegóły tabela 5)

115 783 453

2
Ogółem zoptymalizowany proces diagnostyki
raka płuca bez właściwego leczenia szpitalne-
go i terapii poszpitalnej (szczegóły tabela 9)

33 129 81

3 Różnica wiersz 1 – wiersz 2 [dni] 82 654 372
4 Różnica (wiersz 3) wyrażona w [%] 71,30% 83,52% 82,12%
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Powyższe wyniki wskazują, że jest możliwe skrócenie 
czasu potrzebnego na diagnostykę raka płuca średnio 
o 82,12% w stosunku do ścieżki krytycznej tego pro-
cesu. Proces diagnostyki raka płuca trwa średnio 453 
dni, co najczęściej zaprzepaszcza możliwości wylecze-
nia czy nawet przeżycia. Skrócenie czasu potrzebnego 
na proces diagnostyki raka płuca poprzez wyelimino-
wanie:

 ▶ dwóch wizyt u lekarza POZ oraz

 ▶ dwóch wizyt u lekarzy specjalistów:

• onkologa,

• pulmonologa;

• torakochirurga;

Czas trwania procesów właściwego leczenia szpitalne-
go oraz terapii poszpitalnej raka płuca przedstawiono 
w podrozdziałach 4.2 oraz 5.2.

Obliczenia dotyczące cen wykonano w oparciu o cen-
nik świadczeń NFZ dla poszczególnych działań należą-
cych do procesu diagnostyki raka płuca (podrozdział 
1.2). Wyniki obliczeń wielkości cen dla całego procesu 
diagnostyki raka płuca dla ścieżki krytycznej przed 
optymalizacją oraz po optymalizacji przedstawiono 
w tabeli 28.

Jak wynika z wyników obliczeń przedstawionych 

w tabeli 28, zagregowana cena (wg cennika świadczeń 
NFZ), zoptymalizowanego procesu diagnostyki raka 
płuca jest mniejsza średnio o 8,08% od zagregowanej 
ceny ścieżki krytycznej dla pojedynczego pacjenta/
ki. Zatem zastąpienie drugich wizyt u trzech leka-
rzy specjalistów jednym konsylium wirtualnym dało 
możliwość uzyskania oszczędności średnio 206,12 zł/
jednego pacjenta/kę (wykres 6). Nowym zdarzeniem 
w zoptymalizowanym procesie diagnostyki raka płuca 
jest konsylium wewnętrzne lekarskie. Cena wewnętrz-
nego konsylium lekarskiego (aneks 7) została obliczo-
ny odrębnie jako suma minimalnych i maksymalnych 
cen pierwszych wizyt u specjalistów biorących udział 
w tym konsylium. Minimalna cena konsylium to 111,25 
zł, maksymalna 3701,00 zł, cena średnia to 1906,13 zł, 
dla następującego zespołu konsylium lekarskiego: le-
karz POZ, specjalista onkolog, pulmonolog oraz tora-
kochirurg.

Jak wskazano wcześniej, jedynie cena tomografii kom-
puterowej klatki piersiowej jako jedyna spośród listy 
cen dziewięciu badań, jest wyszczególniana odrębnie. 
Ceny pozostałych badań są uwzględnione w cenach 
pierwszych wizyt u lekarzy specjalistów. Z tego powo-
du, cena wewnętrznego konsylium lekarskiego została 
obliczona w oparciu o ceny pierwszych wizyt lekarzy 
specjalistów biorących udział w tym konsylium.

Tabela 28 . Porównanie zagregowanych wielkości cen procesów diagnostyki raka płuca (2017 rok) – ścież-
ka krytyczna i zoptymalizowana

Źródło: Opracowanie własne.

Nr 
wiersza

Zagregowane wielkości czasu 
w przeliczeniu na jedną osobę (2017 rok) Cena min. [zł] Cena maks. [zł] Średnia cena

[zł]

1
Ogółem proces diagnostyki raka płuca bez
właściwego leczenia szpitalnego i terapii
poszpitalnej – ścieżka krytyczna przed
optymalizacją (szczegóły tabela 6)

439,00 4 666,00 2 552,50

2
Ogółem zoptymalizowany proces diagnostyki
raka płuca bez właściwego leczenia szpitalne-
go i terapii poszpitalnej (szczegóły tabela 12)

327,75 4 365,00 2 346,38

3 Różnica wiersz 1 – wiersz 2 [zł] 111,25 301,00 206,12
4 Różnica (wiersz 3) wyrażona w [%] 25,34% 6,45% 8,08%
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Zagregowana cena (wg cennika świadczeń NFZ) pro-
cesów właściwego leczenia szpitalnego oraz terapii 
poszpitalnej raka płuca została przedstawiona w pod-
rozdziałach 4.2 i 5.2.

6.3.  Szacowanie utraconych korzyści na skutek 
absencji ludzi w systemie gospodarczym 
spowodowanej badanymi schorzeniami – 
przykład obliczeń

Problem poszukiwania możliwości skrócenia proce-
sów diagnostyki i leczeni schorzeń, w badanym przy-
padku raka jajnika i raka płuca ma znacznie szersze 
konsekwencje niż sam proces chorobowy, choroba 
oznacza bowiem także straty w gospodarce, zaś po-
wszechną miarą szacowania tych strat jest określanie 
luki PKB. Może ona powstawać zarówno w przypadku 
niewykorzystania zdolności do pracy na skutek bez-
robocia, jak i absencji w procesie gospodarczym na 
skutek choroby. Dlatego każda możliwość skrócenia 
procesu diagnozowania danego schorzenia pozwa-
la zarazem na wcześniejsze rozpoczęcie właściwego 
leczenia i terapii poszpitalnej. Oznacza to w dalszym 
ciągu skrócenie całego procesu diagnostyki i leczenia, 
wcześniejszy powrót pacjenta/ki do aktywności za-
wodowej, a zatem zmniejszenie utraconych korzyści 
związanych z generowaniem PKB w gospodarce.

1 Sposób definiowania oraz obliczania wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego jest dostępny pod adresem: 
https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodzenia/751992,Minimalne-wynagrodzenie-za-prace2017 -koszty-pracodawcy.
html, (data odczytu: 07.11.2018). Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane osobie pozostającej na zwolnieniu lekarskim za 
pierwsze 30 dni. Pozostała część to zasiłek chorobowy, który jest wypłacany przez NFZ.

W niniejszym projekcie badacze zdecydowali podjąć 
się zadania dodatkowego (nie wyznaczonego zle-
ceniem) i spróbować przykładowo oszacować utra-
cone w 2017 roku korzyści wynikające z wystąpienia 
dwóch badanych przypadków chorobowych, (raka 
jajnika i raka płuca) analizowane z punktu widzenia 
przepływów finansowych (wpływów i strat) w NFZ, 
determinujących realizację zadań podstawowych fun-
duszu, w budżecie państwa, w przedsiębiorstwach czy 
ostatecznie straty w PKB wywołanej nieaktywnością 
gospodarczą spowodowaną chorobą. Za podstawę 
obliczeń przyjęto wyszczególnione poniżej wielkości:

1. PKB w cenach rynkowych w2017 r.

2. Straty dla budżetu państwa wynikające z nieod-
prowadzania stawki podatkowej przez osoby po-
zostające na zwolnieniu lekarskim.

3. Straty dla NFZ z tytułu nieodprowadzania bezpo-
średnio do NFZ składek na ubezpieczenie zdro-
wotne przez osoby pozostające na zwolnieniu 
lekarskim.

4. Wypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia 
chorobowego przez pierwsze 33 dni (zgodnie 
z przyjętymi założeniami) pozostawania pracow-
nika na zwolnieniu lekarskim.1

Wykres 6. Porównanie zagregowanych wielkości cen procesów diagnostyki raka płuca (2017 rok) – ścieżka 
krytyczna i zoptymalizowana

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 29. PKB i osoby w wieku produkcyjnym w roku 2017 w Polsce

* Liczbę osób w wieku produkcyjnym stanowią mężczyźni w wieku 18 – 64 lata, kobiety w wieku 18 – 59 lat (za: GUS, Mały Rocz-
nik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2018, s. 100, przypis a).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS, Mały Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2018, s. 100, 391.

Tabela 30. Liczba osób zdiagnozowanych w 2017 roku na raka jajnika oraz raka płuca

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z NFZ.

5. Wypłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego od 
34 do 120 dnia pozostawania pracownika na 
zwolnieniu lekarskim (87 dni zgodnie z przyjętymi 
założeniami).2

6. Straty NFZ z tytułu wydatków ponoszonych na 
niezoptymalizowane procesy diagnostyki raka 
jajnika oraz raka płuca w 2017 roku.

Wykonanie przykładowych obliczeń w powyższych 
wariantach wymagało pozyskania stosownych da-
nych nie tylko z NFZ, ale również z GUS w zakresie 
wskaźników ekonomicznych.

6.3.1.  Dane i założenia wstępne

Dane dotyczące opisu gospodarki w odniesieniu do 
roku 2017 przedstawiono w tabeli 29.

Przedstawione dane stanowiły podstawę do oszaco-
wania utraconych korzyści traktowanych jako straty 
w PKB w 2017 roku. Kolejna grupa danych niezbęd-
nych dla wskazanych szacunków dotyczy liczby zdia-
gnozowanych pacjentek/tów, na raka jajnika oraz 
raka płuca w 2017 roku, które to dane pozyskano 
w NFZ, a przedstawiono je w tabeli 30.

2  Ibidem.

W celu przeprowadzenia szacunków przyjęto następu-
jące założenia wstępne (na podstawie obliczeń przed-
stawionych w podrozdziale 6.1):

 ▶ przez cały rok 2017, w którym prowadzono 
badania funkcjonuje zaproponowany, zopty-
malizowany proces diagnostyki i leczenia 
zarówno w przypadku raka jajnika, jak i raka 
płuca;

 ▶ każdy pacjent w obu przypadkach chorobo-
wych został zdiagnozowany przy założeniu 
przejścia przez wszystkie zdarzenia i działania 
całego procesu diagnostyki w obu ścieżkach;

 ▶ dla obu procesów diagnostyki i leczenia raka 
jajnika oraz raka płuca przyjęto ostrożnie, że 
średni czas skrócenia procesu diagnostyki 
raka jajnika wynosi 120 dni, co oznacza, że 
dzięki wprowadzeniu udoskonaleń w proce-
sie diagnozowania raka jajnika i raka płuca 
pacjenci wrócą do aktywności zawodowej 
o 120 dni wcześniej; 
 

Wielkość Wartość

PKB w cenach bieżących 1 982 080 000 000 [zł]

Liczba osób w wieku produkcyjnym* 23 518 000 [osób]

Zmienna Liczba osób

Liczba pacjentek zdiagnozowanych na raka jajnika 7 232

Liczba pacjentów/ek zdiagnozowanych na raka płuca 29 037
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 ▶ zakres wykonywanych badań wynikający 
z procedury jest taki sam w ścieżce krytycznej 
procesu diagnostyki, a więc przed optymali-
zacją, jak również po optymalizacji;

 ▶ liczba lekarzy oraz ich specjalności zaanga-
żowanych w procesy diagnostyki raka jajnika 
i raka płuca jest ustalona procedurą i nie ule-
gła zmianie podczas optymalizacji;

 ▶ w wyniku optymalizacji zagregowana cena 
(obliczona na podstawie cennika świadczeń 
NFZ) procesu diagnostyki raka jajnika przy 
założeniu pierwszej wizyty u lekarza POZ bądź 
u lekarza specjalisty ginekologa zostanie 
zmniejszona średnio o 138,13 zł w przelicze-
niu na jedną pacjentkę, natomiast zagrego-
wana cena procesu diagnostyki raka płuca 
zostanie zmniejszona średnio o 206,12 zł 
w przeliczeniu na jednego pacjenta/kę 
– wielkości te znalazły zastosowanie w obli-
czaniu strat NFZ;

 ▶ w obu przypadkach diagnostyki i leczenia 
raka jajnika i raka płuca, za podstawę wyna-
grodzenia przyjętego do szacowania strat 
przyjęto ostrożnościowo wielkość wynagro-
dzenia minimalnego w 2017 roku, które 
wynosiło 2000 zł brutto;

 ▶ w obu przypadkach diagnostyki i leczenia 
raka jajnika i raka płuca, za podstawę do 
szacowania strat w zakresie wynagrodzenia 
chorobowego i zasiłku chorobowego, przyjęto 
ostrożnie 80% podstawy wynagrodzenia 
minimalnego pomniejszonego o stawki na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i choro-
bowe dla osób nieprzekraczających 50 roku 
życia;3

3 Sposób definiowania oraz obliczania wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego jest dostępny pod adresem: 
https://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-chorobowe/748932,Wynagrodzenie-chorobowe-wysokosc-zmia-
ny-w-2017-r.html, (data odczytu: 07.11.2018). W niniejszym przykładzie przyjęto, że wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane oso-
bie pozostającej na zwolnieniu lekarskim za pierwsze 33 dni. Pozostała część to zasiłek chorobowy, który jest wypłacany przez NFZ.
4 Szczegółowe informacje na ten temat sposobu obliczania wielkości zasiłku indywidualnie dla chorego, można uzyskać pod 
adresem: https://zus.pox.pl/skladki-zus-2017.htm, (data odczytu: 07.11.2018); https://www.infakt.pl/blog/jak-obliczyc-wysokosc-
skladek-zus-na-zwolnieniu-chorobowym-w-2017-roku/, (data odczytu: 07.11.2018).

 ▶ w przedstawionym przykładzie, nie bierze się 
pod uwagę strat dla ZUS, jakie wynikają ze 
zmiany wielkości składek należnych dla ZUS 
w okresie niezdolności do pracy, ponieważ 
wielkość obniżenia składek w tym okresie jest 
ustalana indywidualnie przez ZUS.4

Wprowadzone założenie, iż „każdy pacjent został zdia-
gnozowany po przejściu wszystkich zdarzeń i działań 
procesu diagnostyki w obu porównywanych ścież-
kach”, odnosi się do sytuacji krytycznej, dla której wy-
konano obliczenia. Stąd, szacowanie utraconych ko-
rzyści jest możliwe po zidentyfikowaniu faktycznych 
ścieżek przejścia pacjentów przez etapy procesu dia-
gnostyki, co wymaga posiadania stosownych danych. 
Należy zauważyć, że przejście pacjenta przez mniejszą 
liczbę etapów odnosi się do obu porównywanych 
ścieżek, co oznacza, że oszczędności będą odnoto-
wane w obu porównywanych procesach (realnym 
i zoptymalizowanym).
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6.3.2. Szacowanie utraconych korzyści procesu 
diagnostyki i leczenia raka jajnika

Ad. 1. Przechodząc do wyznaczenia oszacowanych 
strat w 2017 roku, wyniki przedstawiono w tabeli 31. 
Odnoszą się one z jednej strony do pokazania strat 
w PKB.
 
Tabela 31. Wyniki szacowania strat w PKB w 2017 
roku w przypadku zdiagnozowania raka jajnika

Nr Wielkość Wartość

1 PKB [zł] 1 982 080 000 000,00

2 Liczba osób w wieku produk-
cyjnym [liczba] 23 518 000

3 PKB/osoba w wieku produk-
cyjnym 84 279,28

4
PKB/osoba w wieku produk-
cyjnym/jeden dzień kalenda-
rzowy roku

230,90

5
Przyjęty czas skrócenia pro-
cesu diagnostyki raka jajnika 
[dni]

120

6 Liczba osób zdiagnozowa-
nych na raka jajnika [liczba] 7 232

7 Wielkość szacowanych strat 
dla PKB (rak jajnika) [zł] 200 386 099,74

Źródło: Opracowanie własne.

Z przedstawionych w tabeli 31 obliczeń wynika, że 
wielkość szacowanych strat w PKB w 2017 roku, wy-
nikających z absencji w procesie gospodarczym osób 
chorych na raka jajnika, niepodejmujących działalno-
ści zawodowej w przyjętym do badań okresie 120 dni, 
wyniosły 200 386 099,74 zł. Jest to iloczyn wielkości 
ujętych w wierszach nr 4, 5 i 6 tabeli 31. 

Ad.2. W tabeli 32 przedstawiono wyniki szacowa-
nia strat przy założeniu, iż absencja w procesie go-
spodarczym osób zdiagnozowanych na raka jajnika 
może powodować straty także dla budżetu państwa 
(utracone podatki). Za podstawę obliczeń w tym przy-
padku przyjęto minimalne wynagrodzenie. (założenia 
ogólne do obliczeń jak wyżej).

Tabela 32. Szacowanie strat dla budżetu państwa 
w 2017 roku w przypadku zdiagnozowania raka jaj-
nika na podstawie minimalnego wynagrodzenia

Nr Wielkość Wartość

1 Minimalne wynagrodzenie brutto 
w 2017 roku [zł] 2 000,00

2 Koszty pracodawcy [zł] 2 412,20

3 Wynagrodzenie netto [zł] 1 459,48

4 Podstawa ubezpieczenia zdrow-
otnego [zł] 1 725,80

5 Koszty uzyskania przychodu [zł] 111,25

6 Kwota wolna od podatku 46,33

7 Podstawa opodatkowania [zł] 1 614,55

8 Podatek (zaliczka 18%) [zł] 244,29

9 Podatek (zaliczka do urzędu skar-
bowego) [zł] 111,00

10 Ubezpieczenie Emerytalne (pra-
cownik) (9,76 % kwoty brutto) [zł] 195,20

11 Ubezpieczenie Rentowe (pra-
cownik) (1,50 % kwoty brutto) [zł] 30,00

12 Ubezpieczenie Chorobowe (pra-
cownik) (2,45 % kwoty brutto) [zł] 49,00

13
Ubezpieczenie Zdrowotne (9,00 
% od podstawy ubezpieczenia 
zdrowotnego) [zł]

155,32

14 Ubezpieczenie Emerytalne (praco-
dawca) [zł] 195,20

15 Ubezpieczenie Rentowe (praco-
dawca) [zł] 130,00

16 Ubezpieczenie Wypadkowe (pra-
codawca) [zł] 36,00

17 Ubezpieczenie na Fundusz Pracy 
(pracodawca) [zł] 49,00

18 Ubezpieczenie na FGŚP (praco-
dawca) [zł] 2,00

19 Przyjęty czas skrócenia procesu 
diagnostyki raka jajnika [dni] 120

20 Liczba wynagrodzeń dla czasu 
skrócenia procesu diagnostyki 4

21 Liczba osób zdiagnozowanych na 
raka jajnika [liczba] 7 232

22
Średnia wartość zmniejszenia 
ceny diagnostyki raka jajnika dla 
jednej osoby [zł]

138,13

23
Wielkość szacowanych strat dla 
budżetu państwa (rak jajnika) 
[zł]

7 066 792,19

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych: 
https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodze-
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nia/751992,Minimalne-wynagrodzenie-za-prace-
-2017-koszty-pracodawcy.html, (data odczytu: 07.11.2018); 
https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/-rozliczanie_
wynagrodzen/749698,Minimalne-wynagrodzenie-2017-r-
-wplyw-na-swiadczenia-pracownicze.html, (data odczytu: 
07.11.2018); https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodze-nia/
rozliczanie_wynagrodzen/750663,Kwota-wolna-od-podat-
ku-w-2017-roku.html, (data odczytu: 07.11.2018).

Z przedstawionych w tabeli 32 wyników obliczeń wy-
nika, że szacowane utracone korzyści dla budżetu 
państwa, wywołane absencją osób chorych na raka 
jajnika i niepodejmujących działalności zawodowej 
przez ostrożnościowo przyjęty okres 120 dni, (a więc 
4 minimalne wynagrodzenia w 2017 roku), wynosiły 
7 066 792,19 zł (iloczyn wartości w wierszach nr 8, 20 
i 21, tabela 32).

Ad. 3. W tabeli 33 podano wyniki szacowania strat dla 
NFZ z tytułu nieodprowadzania bezpośrednio do NFZ 
składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodze-
nia przez osoby pozostające na zwolnieniu lekarskim 
z powodu zdiagnozowania raka jajnika. Niektóre 
składki np. na ubezpieczenie emerytalne są opłacane 
po części przez pracownik oraz pracodawcę, co zosta-
ło zaznaczone w tabeli.

Tabela 33. Szacowanie strat dla NFZ w 2017 roku 
w przypadku zdiagnozowania raka jajnika na pod-
stawie minimalnego wynagrodzenia

Nr Wielkość Wartość

1 Minimalne wynagrodzenie brutto 
w 2017 roku [zł] 2 000,00

2 Koszty pracodawcy [zł] 2 412,20
3 Wynagrodzenie netto [zł] 1 459,48

4 Podstawa ubezpieczenia zdrowot-
nego [zł] 1 725,80

5 Koszty uzyskania przychodu [zł] 111,25
6 Kwota wolna od podatku 46,33
7 Podstawa opodatkowania [zł] 1 614,55
8 Podatek (zaliczka 18%) [zł] 244,29

9 Podatek (zaliczka do urzędu skar-
bowego) [zł] 111,00

10 Ubezpieczenie Emerytalne (pra-
cownik) (9,76 % kwoty brutto) [zł] 195,20

11 Ubezpieczenie Rentowe (pracown-
ik) (1,50 % kwoty brutto) [zł] 30,00

12 Ubezpieczenie Chorobowe (pra-
cownik) (2,45 % kwoty brutto) [zł] 49,00

13
Ubezpieczenie Zdrowotne (9,00 % 
od podstawy ubezpieczenia zdrow-
otnego) [zł]

155,32

14 Ubezpieczenie Emerytalne (praco-
dawca) [zł] 195,20

15 Ubezpieczenie Rentowe (praco-
dawca) [zł] 130,00

16 Ubezpieczenie Wypadkowe (praco-
dawca) [zł] 36,00

17 Ubezpieczenie na Fundusz Pracy 
(pracodawca) [zł] 49,00

18 Ubezpieczenie na FGŚP (praco-
dawca) [zł] 2,00

19 Przyjęty czas skrócenia procesu 
diagnostyki i raka jajnika [dni] 120

20 Liczba wynagrodzeń dla czasu 
skrócenia procesu diagnostyki 4

21 Liczba osób zdiagnozowanych na 
raka jajnika [liczba] 7 232

22
Średnia wartość zmniejszenia ceny 
diagnostyki raka jajnika dla jednej 
osoby [zł]

138,13

23 Wielkość szacowanych strat dla 
NFZ (rak jajnika) [zł] 4 493 154,82

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych: 
https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodze-
nia/751992,Minimalne-wynagrodzenie-za-prace-
-2017-koszty-pracodawcy.html, (data odczytu: 07.11.2018); 
https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/-rozliczanie_
wynagrodzen/749698,Minimalne-wynagrodzenie-2017-r-
-wplyw-na-swiadczenia-pracownicze.html, (data odczytu: 
07.11.2018); https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodze-nia/
rozliczanie_wynagrodzen/750663,Kwota-wolna-od-podat-
ku-w-2017-roku.html, (data odczytu: 07.11.2018).

Z przedstawionych w tabeli 33 wyników obliczeń 
wynika, że straty dla NFZ z tytułu nieodprowadzania 
składem na ubezpieczenie zdrowotne bezpośrednio 
do NFZ przez osoby pozostające na zwolnieniu lekar-
skim, wyniosły 4 493 154,82 zł. Składka na ubezpiecze-
nie zdrowotne w przeliczeniu na jedna osobę chorą 
na raka jajnika wynosiła 155,32 zł/miesiąc. Osoba ta 
nie pracowała przez 120 dni (4 wypłaty miesięczne) 
w 2017 roku (iloczyn wartości w wierszach nr 13, 20 
i 21, tab.33).
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Ad.4. W tabeli 34 przedstawiono wyniki obliczeń wy-
nagrodzenia chorobowego wypłacanego przez praco-
dawcę przez pierwsze 33 dni pozostawania pracowni-
ka na zwolnieniu lekarskim dla osób, u których zdia-
gnozowano raka jajnika.
Tabela 34. Wyniki szacowania strat dla pracodaw-
cy dla 2017 roku w przypadku zdiagnozowania 
raka jajnika na podstawie minimalnego wynagro-
dzenia

Nr Wielkość Wartość

1
Minimalne wynagrodzenie brutto w 
2017 roku (podstawa wynagrodze-
nia chorobowego) [zł]

2 000,00

2 Ubezpieczenie Emerytalne (pra-
cownik) (9,76 % kwoty brutto) [zł] 195,20

3 Ubezpieczenie Rentowe (pracown-
ik) (1,50 % kwoty brutto) [zł] 30,00

4 Ubezpieczenie Chorobowe (pra-
cownik) (2,45 % kwoty brutto) [zł] 49,00

5
Minimalne wynagrodzenie pom-
niejszone o stawki ubezpieczeń 
społecznych [zł]

1 725,80

6
80 % minimalnego wynagrodzenia 
po odjęciu stawek ubezpieczeń 
społecznych [zł]

1 380,64

7
Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy 
za jeden dzień niezdolności do 
pracy [zł]

46,02

8

Przyjęty czas pozostawania pra-
cownika na zwolnieniu lekarskim, 
które są objęte wynagrodzeniem 
chorobowym [dni]

33

9 Liczba osób zdiagnozowanych na 
raka jajnika [liczba] 7 232

10 Wielkość szacowanych strat dla 
pracodawcy (rak jajnika) [zł] 10 983 267,33

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: https://
ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodzenia/751992,Mi-
nimalne-wynagrodzenie-za-prace-2017-koszty-pracodaw-
cy.html, (data odczytu: 07.11.2018); https://kadrywprakty-
ce.pl/wynagrodzenia-chorobowe-i-zasilki-na-liscie-plac/ 
(data odczytu: 07.11.2018).

5 Sposób i zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego jest dostępny pod adresami: https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/
wynagrodzenia/751992,Minimalne-wynagrodzenie-za-prace-2017-koszty-pracodawcy.html, (data odczytu: 07.11.2018); https://
kadrywpraktyce.pl/obliczanie-zasilku-chorobowego-2017/, (data odczytu: 07.11.2018); http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/za-
silek-chorobowy/z-ubezpieczenia-chorobowego/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania, (data odczytu: 07.11.2018).
6 Sposób i zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego jest dostępny pod adresami: https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/
wynagrodzenia/751992,Minimalne-wynagrodzenie-za-prace-2017-koszty-pracodawcy.html, (data odczytu: 07.11.2018); https://
kadrywpraktyce.pl/obliczanie-zasilku-chorobowego-2017/, (data odczytu: 07.11.2018); http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/za-
silek-chorobowy/z-ubezpieczenia-chorobowego/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania, (data odczytu: 07.11.2018).

Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego, 
przyjętą do obliczeń jest minimalne wynagrodzenie 
(tabela 34). Zgodnie z procedurą obliczania wynagro-
dzenia chorobowego5, od tej kwoty odjęto składki: 
emerytalną, rentową i chorobową. Następnie obli-
czono 80 % od tej kwoty i podzielono przez 30. W ten 
sposób uzyskano stawkę dzienną dla wynagrodze-
nia chorobowego oraz zasiłku chorobowego, która 
dla przyjętych założeń wyniosła 46,02 zł (wiersz nr 7). 
Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca do 
pierwszych 33 dni (wiersz nr 8). Z przeprowadzonych 
obliczeń wynika, że pracodawca poprzez wypłatę wy-
nagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego 
dla 7 232 osób zdiagnozowanych na raka jajnika, któ-
rzy byli niezdolni do pracy z powodu choroby przez 
33 dni, poniósł straty w wysokości 10 983 267,33 zł 
(iloczyn wartości w wierszach nr 7, 8 i 9). Kwota ta sta-
nowi obciążenie dla gospodarki przy jednoczesnym 
braku generowania przychodu przez osoby objęte po-
wyższym świadczeniem.

Ad. 5. W tabeli 35 przedstawiono wyniki szacowania 
strat wynikających z wypłacania zasiłku chorobowego 
przez ZUS w okresie od 34 do 120 dnia pozostawania 
pracownika na zwolnieniu lekarskim (87 dni zgodnie 
z przyjętymi założeniami). Podstawą wymiaru zasiłku 
chorobowego przyjętą do obliczeń jest minimalne 
wynagrodzenie (tabela 35). Zgodnie z procedurą ob-
liczania zasiłku chorobowego6, od tej kwoty odjęto 
składki: emerytalną, rentową i chorobową, które na-
leżą do ZUS. Następnie obliczono 80 % od tej kwoty 
i podzielono przez 30.
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Tabela 35. Wyniki szacowania strat dla ZUS w 2017 
roku w przypadku zdiagnozowania raka jajnika na 
podstawie minimalnego wynagrodzenia

Nr Wielkość Wartość

1
Minimalne wynagrodzenie brutto 
w 2017 roku (podstawa wyna-
grodzenia chorobowego) [zł]

2 000,00

2 Ubezpieczenie Emerytalne (pra-
cownik) (9,76 % kwoty brutto) [zł] 195,20

3 Ubezpieczenie Rentowe (pracown-
ik) (1,50 % kwoty brutto) [zł] 30,00

4 Ubezpieczenie Chorobowe (pra-
cownik) (2,45 % kwoty brutto) [zł] 49,00

5
Minimalne wynagrodzenie pom-
niejszone o stawki ubezpieczeń 
społecznych [zł]

1 725,80

6
80 % minimalnego wynagrodzenia 
po odjęciu stawek ubezpieczeń 
społecznych [zł]

1 380,64

7
Wynagrodzenie i zasiłek 
chorobowy za jeden dzień niezdol-
ności do pracy [zł]

46,02

8

Przyjęty czas pozostawania 
pracownika na zwolnieniu lekar-
skim, które są objęte zasiłkiem 
chorobowym [dni]

87

9 Liczba osób zdiagnozowanych na 
raka jajnika [liczba] 7 232

10 Wielkość szacowanych strat dla 
ZUS (rak jajnika) [zł] 28 955 886,59

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: https://
ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodzenia/751992,Mi-
nimalne-wynagrodzenie-za-prace-2017-koszty-pracodaw-
cy.-html, (data odczytu: 07.11.2018).

W ten sposób uzyskano stawkę dzienną dla wynagro-
dzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego, któ-
ra dla przyjętych założeń wyniosła 46,02 zł (tabela 37, 
wiersz nr 7). W przedstawionym przykładzie przyjęto 
okres 120 dni, kiedy pracownik pozostaje na zwolnie-
niu lekarskim. Pierwsze 33 dni z tego okresu pokrywa 
pracodawca poprze wypłacenie wynagrodzenia cho-
robowego. Natomiast 87 dni pokrywa ZUS poprzez 
wypłatę zasiłku chorobowego.

Przyjmując, że ZUS będzie wypłacał kwotę zasiłku 
chorobowego korzystając z tej samej 80%-ej wielko-

7 Szczegółowe informacje na ten temat sposobu obliczania wielkości zasiłku indywidualnie dla chorego, można uzyskać pod 
adresem: https://zus.pox.pl/skladki-zus-2017.htm, (data odczytu: 07.11.2018); https://www.infakt.pl/blog/jak-obliczyc-wysokosc-
skladek-zus-na-zwolnieniu-chorobowym-w-2017-roku/, (data odczytu: 07.11.2018).

ści wynagrodzenia obliczoną w identyczny sposób jak 
w przypadku wynagrodzenia chorobowego, można 
powiedzieć, że ZUS7, poprzez wypłatę zasiłku choro-
bowego dla 7 232 osób zdiagnozowanych na raka jaj-
nika przez 87 dni, poniósł straty w wysokości 28 955 
886,59 zł (iloczyn wartości w wierszach nr 7, 8 i 9).

Ad. 6. W tabeli 36 przedstawiono wyniki szacowania 
strat, jakie ponosi NFZ z tytułu wydatków ponoszo-
nych na niezoptymalizowane procesy diagnostyki 
raka jajnika w 2017 roku.

Tabela 36. Wyniki szacowania strat dla NFZ w 2017 
roku w przypadku zdiagnozowania raka jajnika

Nr Wielkość Wartość

1 PKB [zł] 1 982 080 000 000,00

2 Liczba osób w wieku produk-
cyjnym [liczba] 23 518 000

3 PKB/osoba w wieku produk-
cyjnym 84 279,28

4
PKB/osoba w wieku produk-
cyjnym/jeden dzień kalendar-
zowy roku

230,90

5
Przyjęty czas skrócenia pro-
cesu diagnostyki raka jajnika 
[dni]

120

6
Liczba osób zdiagno-
zowanych na raka jajnika 
[liczba]

7 232

7
Średnia wartość zmniejszenia 
ceny diagnostyki raka jajnika 
dla jednej osoby [zł]

138,13

8 Wielkość szacowanych strat 
dla NFZ (rak jajnika) [zł] 998 920,00

Źródło: Opracowanie własne.

Szacowanie strat dla NFZ polegają na tym, że w 2017 
roku nie wprowadzono zmian optymalizacyjnych 
w procesie diagnostyki raka jajnika. W wyniku tego za-
niechania, wydano o 998 920,00 zł (iloczyn wielkości 
w wierszach nr 6 i 7, tabeli 36), więcej niż w sytuacji, 
gdyby wprowadzono zmiany optymalizacyjne, w wy-
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niku których zagregowana cena procesów diagno-
styki i leczenia jednej osoby byłby mniejszy średnio 
o 138,13 zł.

6.3.3. Szacowanie utraconych korzyści procesu 
diagnostyki i leczenia raka płuca

Ad. 1. W tabeli 37 przedstawiono szacowaną wielkość 
strat dla PKB w cenach rynkowych w odniesieniu do 
osób, u których zdiagnozowano raka płuca.

Tabela 37. Wyniki szacowania strat w PKB w 2017 
roku w przypadku zdiagnozowania raka płuca

Nr Wielkość Wartość

1 PKB [zł] 1 982 080 000 000,00

2 Liczba osób w wieku produk-
cyjnym [liczba] 23 518 000

3 PKB/osoba w wieku produk-
cyjnym 84 279,28

4
PKB/osoba w wieku produk-
cyjnym/jeden dzień kalendar-
zowy roku

230,90

5
Przyjęty czas skrócenia pro-
cesu diagnostyki raka płuca 
[dni]

120

6
Liczba osób zdiagno-
zowanych na raka płuca 
[liczba]

29 037

7 Wielkość szacowanych strat 
dla PKB (rak płuca) [zł] 804 564 598,75

Źródło: Opracowanie własne.

Z przedstawionych w tabeli 37 obliczeń wynika, że 
wielkość szacowanych strat w PKB w 2017 roku, wy-
nikających z absencji w procesie gospodarczym osób 
chorych na raka płuca, niepodejmujących działalno-
ści zawodowej w przyjętym do badań okresie 120 dni, 
wyniosły 804 564 598,75 zł. Jest to iloczyn wielkości 
ujętych w wierszach nr 4, 5 i 6 tabeli 37.

Ad.2. W tabeli 38 przedstawiono wyniki szacowania 
strat przy założeniu, iż absencja w procesie gospodar-

czym osób zdiagnozowanych na raka płuca może po-
wodować straty także dla budżetu państwa (utraco-
ne podatki). Za podstawę obliczeń w tym przypadku 
przyjęto minimalne wynagrodzenie. (założenia ogólne 
do obliczeń jak wyżej).

Tabela 38. Szacowanie strat dla budżetu państwa 
w 2017 roku w przypadku zdiagnozowania raka 
płuca na podstawie minimalnego wynagrodzenia

Nr Wielkość Wartość

1 Minimalne wynagrodzenie brutto w 
2017 roku [zł] 2 000,00

2 Koszty pracodawcy [zł] 2 412,20
3 Wynagrodzenie netto [zł] 1 459,48

4 Podstawa ubezpieczenia zdrowot-
nego [zł] 1 725,80

5 Koszty uzyskania przychodu [zł] 111,25
6 Kwota wolna od podatku 46,33
7 Podstawa opodatkowania [zł] 1 614,55
8 Podatek (zaliczka 18%) [zł] 244,29

9 Podatek (zaliczka do urzędu skar-
bowego) [zł] 111,00

10 Ubezpieczenie Emerytalne (pra-
cownik) (9,76 % kwoty brutto) [zł] 195,20

11 Ubezpieczenie Rentowe (pracown-
ik) (1,50 % kwoty brutto) [zł] 30,00

12 Ubezpieczenie Chorobowe (pra-
cownik) (2,45 % kwoty brutto) [zł] 49,00

13
Ubezpieczenie Zdrowotne (9,00 % 
od podstawy ubezpieczenia zdrow-
otnego) [zł]

155,32

14 Ubezpieczenie Emerytalne (praco-
dawca) [zł] 195,20

15 Ubezpieczenie Rentowe (pracodaw-
ca) [zł] 130,00

16 Ubezpieczenie Wypadkowe (praco-
dawca) [zł] 36,00

17 Ubezpieczenie na Fundusz Pracy 
(pracodawca) [zł] 49,00

18 Ubezpieczenie na FGŚP (pracodaw-
ca) [zł] 2,00

19 Przyjęty czas skrócenia procesu di-
agnostyki i leczenia raka płuca [dni] 120

20 Liczba wynagrodzeń dla czasu 
skrócenia procesu diagnostyki 4

21 Liczba osób zdiagnozowanych na 
raka płuca [liczba] 29 037

22
Średnia wartość zmniejszenia ceny 
diagnostyki raka płuca dla jednej 
osoby [zł]

206,12
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23 Wielkość szacowanych strat dla 
budżetu państwa (rak płuca) [zł] 28 373 678,77

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych: 
https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodze-
nia/751992,Minimalne-wynagrodzenie-za-prace-
-2017-koszty-pracodawcy.html, (data odczytu: 07.11.2018); 
https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/-rozliczanie_
wynagrodzen/749698,Minimalne-wynagrodzenie-2017-r-
-wplyw-na-swiadczenia-pracownicze.html, (data odczytu: 
07.11.2018); https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodze-nia/
rozliczanie_wynagrodzen/750663,Kwota-wolna-od-podat-
ku-w-2017-roku.html, (data odczytu: 07.11.2018).

Z przedstawionych w tabeli 38 wyników obliczeń wy-
nika, że szacowane utracone korzyści dla budżetu 
państwa, wywołane absencją osób chorych na raka 
płuca i niepodejmujących działalności zawodowej 
przez ostrożnościowo przyjęty okres 120 dni, (a więc 
4 minimalne wynagrodzenia w 2017 roku), wynosiły 
28 373 678,77 zł (iloczyn wartości w wierszach nr 8, 20 
i 21, tabela 38).

Ad. 3. W tabeli 39 podano wyniki szacowania strat dla 
NFZ z tytułu nieodprowadzania bezpośrednio do NFZ 
składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodze-
nia przez osoby pozostające na zwolnieniu lekarskim 
z powodu zdiagnozowania raka płuca.

Tabela 39. Szacowanie strat dla NFZ w 2017 roku 
w przypadku zdiagnozowania raka płuca na pod-
stawie minimalnego wynagrodzenia

Nr Wielkość Wartość

1 Minimalne wynagrodzenie brutto 
w 2017 roku [zł] 2 000,00

2 Koszty pracodawcy [zł] 2 412,20
3 Wynagrodzenie netto [zł] 1 459,48

4 Podstawa ubezpieczenia zdrow-
otnego [zł] 1 725,80

5 Koszty uzyskania przychodu [zł] 111,25
6 Kwota wolna od podatku 46,33
7 Podstawa opodatkowania [zł] 1 614,55
8 Podatek (zaliczka 18%) [zł] 244,29

9 Podatek (zaliczka do urzędu skar-
bowego) [zł] 111,00

10 Ubezpieczenie Emerytalne (pra-
cownik) (9,76 % kwoty brutto) [zł] 195,20

11 Ubezpieczenie Rentowe (pra-
cownik) (1,50 % kwoty brutto) [zł] 30,00

12 Ubezpieczenie Chorobowe (pra-
cownik) (2,45 % kwoty brutto) [zł] 49,00

13
Ubezpieczenie Zdrowotne (9,00 
% od podstawy ubezpieczenia 
zdrowotnego) [zł]

155,32

14 Ubezpieczenie Emerytalne (praco-
dawca) [zł] 195,20

15 Ubezpieczenie Rentowe (praco-
dawca) [zł] 130,00

16 Ubezpieczenie Wypadkowe (pra-
codawca) [zł] 36,00

17 Ubezpieczenie na Fundusz Pracy 
(pracodawca) [zł] 49,00

18 Ubezpieczenie na FGŚP (praco-
dawca) [zł] 2,00

19
Przyjęty czas skrócenia procesu 
diagnostyki i leczenia raka płuca 
[dni]

120

20 Liczba wynagrodzeń dla czasu 
skrócenia procesu diagnostyki 4

21 Liczba osób zdiagnozowanych na 
raka płuca [liczba] 29 037

22
Średnia wartość zmniejszenia 
ceny diagnostyki raka płuca dla 
jednej osoby [zł]

206,12

23 Szacowana wartość strat dla 
NFZ (rak płuca) [zł] 18 040 339,66

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych: 
https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodze-
nia/751992,Minimalne-wynagrodzenie-za-prace-
-2017-koszty-pracodawcy.html, (data odczytu: 07.11.2018); 
https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/-rozliczanie_
wynagrodzen/749698,Minimalne-wynagrodzenie-2017-r-
-wplyw-na-swiadczenia-pracownicze.html, (data odczytu: 
07.11.2018); https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodze-nia/
rozliczanie_wynagrodzen/750663,Kwota-wolna-od-podat-
ku-w-2017-roku.html, (data odczytu: 07.11.2018).

Z przedstawionych w tabeli 39 wyników obliczeń 
wynika, że straty dla NFZ z tytułu nieodprowadzania 
składem na ubezpieczenie zdrowotne bezpośrednio 
do NFZ przez osoby pozostające na zwolnieniu lekar-
skim, wyniosły 18 040 339,66 zł. Składka na ubezpie-
czenie zdrowotne w przeliczeniu na jedna osobę cho-
rą na raka płuca wynosiła 206,12 zł/miesiąc. Osoba ta 
nie pracowała przez 120 dni (4 wypłaty miesięczne) 
w 2017 roku (iloczyn wartości w wierszach nr 13, 20 i 
21, tab.39).
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Ad.4. W tabeli 40 przedstawiono wyniki obliczeń wy-
nagrodzenia chorobowego wypłacanego przez praco-
dawcę przez pierwsze 33 dni pozostawania pracowni-
ka na zwolnieniu lekarskim dla osób, u których zdia-
gnozowano raka płuca.

Tabela 40. Wyniki szacowania strat dla pracodaw-
cy dla 2017 roku w przypadku zdiagnozowania 
raka płuca na podstawie minimalnego wynagro-
dzenia

Nr Wielkość Wartość

1
Minimalne wynagrodzenie brutto w 
2017 roku (podstawa wynagrodzenia 
chorobowego) [zł]

2 000,00

2 Ubezpieczenie Emerytalne (pra-
cownik) (9,76 % kwoty brutto) [zł] 195,20

3 Ubezpieczenie Rentowe (pracownik) 
(1,50 % kwoty brutto) [zł] 30,00

4 Ubezpieczenie Chorobowe (pra-
cownik) (2,45 % kwoty brutto) [zł] 49,00

5
Minimalne wynagrodzenie pom-
niejszone o stawki ubezpieczeń 
społecznych [zł]

1 725,80

6
80 % minimalnego wynagrodzenia 
po odjęciu stawek ubezpieczeń 
społecznych [zł]

1 380,64

7
Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy 
za jeden dzień niezdolności do pracy 
[zł]

46,02

8

Przyjęty czas pozostawania pra-
cownika na zwolnieniu lekarskim, 
które są objęte wynagrodzeniem 
chorobowym [dni]

33

9 Liczba osób zdiagnozowanych na 
raka płuca [liczba] 29 037

10 Wielkość szacowanych strat dla 
pracodawcy (rak płuca) [zł] 44 098 608,05

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: https://
ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodzenia/751992,Mi-
nimalne-wynagrodzenie-za-prace-2017-koszty-pracodaw-
cy.html, (data odczytu: 07.11.2018); https://kadrywprakty-
ce.pl/wynagrodzenia-chorobowe-i-zasilki-na-liscie-plac/ 
(data odczytu: 07.11.2018).

8 Sposób i zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego jest dostępny pod adresami: https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/
wynagrodzenia/751992,Minimalne-wynagrodzenie-za-prace-2017-koszty-pracodawcy.html, (data odczytu: 07.11.2018); https://
kadrywpraktyce.pl/obliczanie-zasilku-chorobowego-2017/, (data odczytu: 07.11.2018); http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/za-
silek-chorobowy/z-ubezpieczenia-chorobowego/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania, (data odczytu: 07.11.2018).
9 Sposób i zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego jest dostępny pod adresami: https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/
wynagrodzenia/751992,Minimalne-wynagrodzenie-za-prace-2017-koszty-pracodawcy.html, (data odczytu: 07.11.2018); https://
kadrywpraktyce.pl/obliczanie-zasilku-chorobowego-2017/, (data odczytu: 07.11.2018); http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/za-
silek-chorobowy/z-ubezpieczenia-chorobowego/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania, (data odczytu: 07.11.2018).

Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego, 
przyjętą do obliczeń jest minimalne wynagrodzenie 
(tabela 40). Zgodnie z procedurą obliczania wynagro-
dzenia chorobowego8, od tej kwoty odjęto składki: 
emerytalną, rentową i chorobową (składki należne 
ZUS). Następnie obliczono 80 % od tej kwoty i podzie-
lono przez 30. W ten sposób uzyskano stawkę dzienną 
dla wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku choro-
bowego, która dla przyjętych założeń wyniosła 46,02 
zł (wiersz nr 7). Wynagrodzenie chorobowe wypłaca 
pracodawca do pierwszych 33 dni (wiersz nr 8).

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że pracodawca 
poprzez wypłatę wynagrodzenia chorobowego oraz 
zasiłku chorobowego dla 29 037 osób zdiagnozowa-
nych na raka płuca, którzy byli niezdolni do pracy 
z powodu choroby przez 33 dni, poniósł straty w wy-
sokości 44 098 608,05 zł (iloczyn wartości w wierszach 
nr 7, 8 i 9).

Ad. 5. W tabeli 41 przedstawiono wyniki szacowania 
strat wynikających z wypłacania zasiłku chorobowego 
przez ZUS w okresie od 34 do 120 dnia pozostawania 
pracownika na zwolnieniu lekarskim (87 dni zgodnie 
z przyjętymi założeniami). Podstawą wymiaru zasiłku 
chorobowego przyjętą do obliczeń jest minimalne 
wynagrodzenie (tabela 41). Zgodnie z procedurą ob-
liczania zasiłku chorobowego9, od tej kwoty odjęto 
składki: emerytalną, rentową i chorobową. Następnie 
obliczono 80 % od tej kwoty i podzielono przez 30.
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Tabela 41. Wyniki szacowania strat dla ZUS w 2017 
roku w przypadku zdiagnozowania raka płuca na 
podstawie minimalnego wynagrodzenia

Nr Wielkość Wartość

1
Minimalne wynagrodzenie brutto 
w 2017 roku (podstawa wyna-
grodzenia chorobowego) [zł]

2 000,00

2 Ubezpieczenie Emerytalne (pra-
cownik) (9,76 % kwoty brutto) [zł] 195,20

3 Ubezpieczenie Rentowe (pra-
cownik) (1,50 % kwoty brutto) [zł] 30,00

4 Ubezpieczenie Chorobowe (pra-
cownik) (2,45 % kwoty brutto) [zł] 49,00

5
Minimalne wynagrodzenie pom-
niejszone o stawki ubezpieczeń 
społecznych [zł]

1 725,80

6
80 % minimalnego wynagrodze-
nia po odjęciu stawek ubezpiec-
zeń społecznych [zł]

1 380,64

7
Wynagrodzenie i zasiłek 
chorobowy za jeden dzień 
niezdolności do pracy [zł]

46,02

8

Przyjęty czas pozostawania 
pracownika na zwolnieniu lekar-
skim, które są objęte zasiłkiem 
chorobowym [dni]

87

9 Liczba osób zdiagnozowanych na 
raka płuca [liczba] 29 037

10 Wielkość szacowanych strat dla 
ZUS (rak płuca) [zł] 116 259 966,67

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: https://
ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodzenia/751992,Mi-
nimalne-wynagrodzenie-za-prace-2017-koszty-pracodaw-
cy.-html, (data odczytu: 07.11.2018).

W ten sposób uzyskano stawkę dzienną dla wynagro-
dzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego, któ-
ra dla przyjętych założeń wyniosła 46,02 zł (tabela 41, 
wiersz nr 7). W przedstawionym przykładzie przyjęto 
okres 120 dni, kiedy pracownik pozostaje na zwolnie-
niu lekarskim. Pierwsze 33 dni z tego okresu pokrywa 
pracodawca poprze wypłacenie wynagrodzenia cho-
robowego. Natomiast 87 dni pokrywa ZUS poprzez 
wypłatę zasiłku chorobowego.

Przyjmując, że ZUS będzie wypłacał kwotę zasiłku 
chorobowego korzystając z tej samej 80%-ej wielko-
ści wynagrodzenia obliczoną w identyczny sposób jak 

10 Szczegółowe informacje na ten temat sposobu obliczania wielkości zasiłku indywidualnie dla chorego, można uzyskać pod 
adresem: https://zus.pox.pl/skladki-zus-2017.htm, (data odczytu: 07.11.2018); https://www.infakt.pl/blog/jak-obliczyc-wysokosc-
skladek-zus-na-zwolnieniu-chorobowym-w-2017-roku/, (data odczytu: 07.11.2018).

w przypadku wynagrodzenia chorobowego, można 
powiedzieć, że ZUS10, poprzez wypłatę zasiłku cho-
robowego dla 29 037 osób zdiagnozowanych na raka 
płuca przez 87 dni, poniósł straty w wysokości 116 259 
966,67 zł (iloczyn wartości w wierszach nr 7, 8 i 9).

Ad. 6. W tabeli 42 przedstawiono wyniki szacowania 
strat, jakie ponosi NFZ z tytułu wydatków ponoszo-
nych na niezoptymalizowane procesy diagnostyki 
raka płuca w 2017 roku.

Tabela 42. Wyniki szacowania strat dla NFZ w 2017 
roku w przypadku zdiagnozowania raka płuca

Nr Wielkość Wartość

1 PKB [zł] 1 982 080 000 000,00

2 Liczba osób w wieku produk-
cyjnym [liczba] 23 518 000

3 PKB/osoba w wieku produk-
cyjnym 84 279,28

4
PKB/osoba w wieku produk-
cyjnym/jeden dzień kalendar-
zowy roku

230,90

5
Przyjęty czas skrócenia proce-
su diagnostyki i leczenia raka 
płuca [dni]

120

6
Liczba osób zdiagno-
zowanych na raka płuca 
[liczba]

29 037

7
Średnia wartość zmniejszenia 
ceny diagnostyki raka płuca 
dla jednej osoby [zł]

206,12

8 Szacowane straty dla NFZ 
(rak płuca) [zł] 5 985 106,44

Źródło: Opracowanie własne.

Szacowane straty dla NFZ polegają na tym, że w 2017 
roku nie wprowadzono zmian optymalizacyjnych 
w procesie diagnostyki raka płuca. W wyniku tego za-
niechania, wydano o 5 985 106,44 zł (iloczyn wielkości 
w wierszach nr 6 i 7, tabeli 42), więcej niż w sytuacji, 
gdyby wprowadzono zmiany optymalizacyjne, w wy-
niku których zagregowana cena procesów diagnostyki 
jednej osoby byłby mniejszy średnio o 206,12 zł.
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PROCES DIAGNOSTYKI RAKA JAJNIKA

Czas trwania procesu diagnostyki raka jajnika

Zoptymalizowany pod względem liczby wizyt pa-
cjentki u lekarzy oraz czasu trwania, proces dia-
gnostyki raka jajnika przy założeniu pierwszej 
wizyty u lekarza POZ trwa średnio 293 dni. Przed-
stawione w podrozdziale 6.1.1 (tabela 21) wyniki 
wskazują, że zaproponowany zoptymalizowany, 
pod względem liczby wizyt pacjentki u lekarzy oraz 
czasu, proces diagnostyki raka jajnika, zakładając 
pierwszą wizytę pacjentki u lekarza POZ, jest krótszy 
od ścieżki krytycznej tego procesu średnio o 623 dni. 
Oznacza to skrócenie czasu potrzebnego na diagno-
stykę raka jajnika średnio o 68,01% w stosunku do 
ścieżki krytycznej tego procesu. Skrócenie czasu po-
trzebnego na proces diagnostyki raka jajnika osią-
gnięto poprzez:

 ▶ wyeliminowanie drugich wizyt u lekarzy specja-
listów:
• gastrologa;
• onkologa;
• ginekologa oraz

 ▶ wyeliminowanie drugiej i trzeciej wizyty u leka-
rza POZ.

Jednocześnie skumulowano do jednego okresu wy-
konywanie wszystkich badań zleconych (wyszcze-
gólnionych w podrozdziale 2.1.1). Zoptymalizo-

wany proces obejmuje wizytę u lekarza POZ, wizyt 
 u lekarza specjalisty genetyka, konsylium lekarskie 
(bez udziału pacjentki) oraz drugą wizytę pacjentki 
u lekarza POZ.
Zoptymalizowany pod względem liczby wizyt pa-
cjentki u lekarzy oraz czasu trwania proces diagno-
styki raka jajnika przy założeniu pierwszej wizyty 
u lekarza specjalisty ginekologa trwa średnio 303 
dni. Przedstawione w podrozdziale 6.1.2 (tabela 25) 
wyniki wskazują, że zaproponowany zoptymalizo-
wany proces diagnostyki raka jajnika przy założeniu 
pierwszej wizyty u lekarza specjalisty ginekologa 
jest krótszy od ścieżki krytycznej tego procesu śred-
nio o 623 dni. Oznacza to skrócenie czasu potrzeb-
nego na diagnostykę raka jajnika średnio o 67,28% 
w stosunku do ścieżki krytycznej tego procesu. Skró-
cenie czasu potrzebnego na proces diagnostyki raka 
jajnika osiągnięto poprzez:

 ▶ wyeliminowanie drugich wizyt u lekarzy specja-
listów:
• gastrologa;
• onkologa oraz
• ginekologa.

Jednocześnie skumulowano do jednego okresu wy-
konywanie wszystkich badań zleconych (wyszcze-
gólnionych w podrozdziale 2.1.2). Zoptymalizowany 
proces obejmuje wizytę u lekarza specjalisty gine-
kologa, wizytę u lekarza specjalisty genetyka, kon-
sylium lekarskie (bez udziału pacjentki) oraz drugą 
wizytę pacjentki u lekarza specjalisty ginekologa.

PODSUMOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW
Obszarem badawczym zespołu ekonomistów w niniejszym projekcie były tzw. proce-
sy główne diagnostyki i leczenia raka jajnika oraz raka płuca. Podjęto analizę i ocenę 
czasu oraz cen (według cennika świadczeń NFZ) procesów diagnostyki i leczenia raka 
jajnika oraz raka płuca przed i po optymalizacji. Przypomnieć należy, iż każdy z wy-
szczególnionych procesów głównych składa się z procesów:

 ▶ diagnostyki;
 ▶ właściwego leczenia szpitalnego;
 ▶ terapii poszpitalnej

raka jajnika oraz raka płuca. Z kolei, każdy w wyszczególnionych trzech procesów, 
składa się z etapów, którymi są zdarzenia i działania występujące podczas wyko-
nywania usług medycznych. W niniejszym projekcie zadanie badawcze dotyczące 
procesów diagnostyki raka jajnika oraz raka płuca, zostało poszerzone o zidentyfi-
kowanie cen świadczeń wykonywanych w poszczególnych zdarzeniach i działaniach 
wchodzących w skład poszczególnych procesów.
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Można więc zakładać, iż zmniejszenie liczby wizyt 
u lekarzy pierwszego kontaktu i poszczególnych 
specjalistów spowoduje skrócenie czasu oczekiwa-
nia na określone wizyty, a więc i umożliwi skrócenie 
kolejek pacjentek oczekujących na te wizyty.

Cena procesu diagnostyki raka jajnika

Przedstawione w podrozdziałach 6.1.1, (tabela 23) 
oraz 6.1.2, (tabela 26) wyniki obliczeń ceny procesu 
diagnostyki raka jajnika dla jednej pacjentki wska-
zują, że zaproponowane rozwiązanie tj. zoptymali-
zowanie procesu diagnostyki raka jajnika jest tańsze 
średnio o 177.25 zł dla przypadku z pierwszą wizytą 
u lekarza POZ oraz o 99, 00 zł dla przypadku z pierw-
szą wizytą u lekarza specjalisty ginekologa. Obli-
czenia dotyczące cen przeprowadzono w oparciu 
o cennik świadczeń uzyskany z NFZ. Jest to cennik 
wydatków całkowitych, jakie ponosi NFZ na po-
szczególne świadczenia (zdarzenia i działania) nale-
żące do procesu diagnostyki raka jajnika. Nie są to 
całkowite koszty generowane przez placówki sys-
temu ochrony zdrowia, które wykonują (świadczą) 
usługi medyczne (podrozdział 1.2).
W podrozdziale 6.3.2. przedstawiono wyniki przy-
kładowego szacowania strat spowodowanych 
nieoptymalnym czasem trwania zdarzeń i działań 
w procesie diagnozy raka jajnika. Do obliczeń przy-
jęto przypadek roku 2017, korzystając z danych 
otrzymanych na podstawie własnych obliczeń oraz 
danych uzyskanych w NFZ. Rachunek strumieni 
przepływów finansowych pozwala na sformułowa-
nie następujących wniosków:

 ▶ W 2017 r. na skutek braku optymalizacji pro-
cesu diagnostyki raka jajnika, NFZ wydał o 998 
920,00 zł więcej (tabela 36) i jednocześnie uzy-
skał mniejsze wpływy ze składek na ubezpie-
czenie zdrowotne o 4 493 154,82 zł (tabela 33) 
w odniesieniu do osób, u których w 2017 roku 
zdiagnozowano rak jajnika, przy zachowanych 
założeniach (przedstawionych w podrozdziale 
6.1). Oznacza to, że strata NFZ za 2017 roku wy-
niosła ogółem 5 492 074,82 zł w odniesieniu do 
osób zdiagnozowanych na raka jajnika;

 ▶ budżet państwa utracił wpływy podatkowe, 
wynikające z niezdolności do pracy osób cho-
rych na raka jajnika, które pozostawały na 
zwolnieniu przez 120 dni (zgodnie z przyję-
tymi założeniami przykładu obliczeniowego 
przedstawionymi w podrozdziale 6.3.1) i nie 
odprowadzały podatku w wysokości 18% od 

przyjętego w obliczeniach minimalnego wyna-
grodzenia w 2017 roku. Utracono wiec wpływy 
w wysokości 7 066 792,19 zł (tabela 32);

 ▶ wielkość PKB w cenach rynkowych, na skutek 
absencji osób zdiagnozowanych na raka jajni-
ka, obniżyła się (strata) o kwotę 200 386 099,74 
zł, (tabela 31), co stanowi około 0,01 % PKB 
w cenach rynkowych;

 ▶ pracodawcy ponieśli straty wynikające w wy-
płacania wynagrodzenia chorobowego za okres 
pierwszych 33 dni pozostawania pracowników 
na zwolnieniu lekarskim, dla osób, u których 
zdiagnozowano raka jajnika. Łączna kwota 
świadczenia (strat) dla przedstawionego przy-
kładu, to 10 983 267,33 zł (tabela 34);

 ▶ straty ZUS wynikające z wypłacania zasiłku cho-
robowego w pozostałym, przyjętym w przykła-
dzie obliczeniowym okresie przebywania pra-
cowników na zwolnieniu lekarskim z diagnozą 
raka jajnika, czyli od 34 do 120 dnia, wyniosły 
łącznie 28 955 886,59 zł (tabela 35).

PROCES DIAGNOSTYKI RAKA PŁUCA

Czas trwania procesu diagnostyki raka płuca

Zoptymalizowany pod względem liczby wizyt pa-
cjenta u lekarzy oraz czasu trwania procesu dia-
gnostyki raka płuca trwa średnio 81 dni. Przedsta-
wione w podrozdziale 6.2 (tabela 27) wyniki wskazu-
ją, że zaproponowane rozwiązanie, czyli optymali-
zacja, pod względem liczby wizyt pacjenta u lekarzy 
oraz czasu, procesu diagnostyki raka płuca skraca go 
w stosunku do ścieżki krytycznej średnio o 372 dni. 
Oznacza to skrócenie czasu potrzebnego na diagno-
stykę raka płuca średnio o 82,12% w stosunku do 
ścieżki krytycznej tego procesu. Skrócenie czasu nie-
zbędnego do zdiagnozowania raka płuca osiągnięto 
poprzez:

 ▶ wyeliminowanie drugich wizyt u lekarzy specja-
listów:
• onkologa;
• pulmonologa
• torakochirurga oraz

 ▶ wyeliminowanie trzeciej i czwartej wizyty u le-
karza POZ.

Jednocześnie skumulowano do jednego okresu wy-
konywanie wszystkich badań zleconych (wyszcze-
gólnionych w podrozdziale 2.2). W ten sposób zopty-
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malizowany proces obejmuje wizytę u lekarza POZ, 
wizytę u lekarza specjalisty genetyka, konsylium 
lekarskie (bez udziału pacjenta) oraz drugą wizytę 
pacjenta u lekarza POZ.

Cena procesu diagnostyki raka płuca

Przedstawione w podrozdziale 6.2 (tabela 28) wy-
niki obliczeń ceny procesu diagnostyki raka płuca 
dla jednego pacjenta wskazują, że zaproponowane, 
zoptymalizowane rozwiązanie tego procesu jest tań-
sze średnio o 206.12 zł. Obliczenia dotyczące ceny 
przeprowadzono w oparciu o cennik świadczeń uzy-
skany z NFZ. Jest to cennik wydatków całkowitych, 
jakie ponosi NFZ na poszczególne świadczenia (zda-
rzenia i działania) należące do procesu diagnostyki 
raka płuca. Nie są to całkowite koszty generowane 
przez placówki systemu ochrony zdrowia, które wy-
konują (świadczą) usługi medyczne (podrozdział 
1.2).
W podrozdziale 6.3.3. przedstawiono wyniki szaco-
wania strat spowodowanych nieoptymalnym cza-
sem trwania zdarzeń i działań w procesie diagnozy, 
właściwego leczenia szpitalnego i terapii poszpital-
nej raka płuca. Do obliczeń przyjęto przypadek roku 
2017, korzystając z danych otrzymanych na pod-
stawie własnych obliczeń oraz danych uzyskanych 
w NFZ. Rachunek strumieni przepływów finanso-
wych pozwala na sformułowanie następujących 
wniosków:

 ▶ w 2017 r. na skutek braku optymalizacji proce-
sów diagnostyki raka płuca, NFZ wydał o 5 985 
106,44 zł (tabela 42) więcej i jednocześnie uzy-
skał mniejsze wpływy ze składek na ubezpie-
czenie zdrowotne o 18 040 339,66 zł (tabela 39) 
w odniesieniu do osób, u których zdiagnozowa-
no raka płuca przy zachowanych założeniach 
(przedstawionych w podrozdziale 6.1). Oznacza 
to, że strata NFZ za 2017 roku wyniosła ogółem 
24 025 446,10 zł w odniesieniu do osób, u któ-
rych zdiagnozowano raka płuca;

 ▶ budżet państwa utracił wpływy podatkowe, wy-
nikające z niezdolności do pracy osób chorych 
na raka płuca, które pozostawały na zwolnieniu 
przez 120 dni (zgodnie z przyjętymi założenia-
mi przykładu obliczeniowego przedstawionymi 
w podrozdziale 6.3.1) i nie odprowadzały po-
datku w wysokości 18% od przyjętego w obli-
czeniach minimalnego wynagrodzenia w 2017 
roku. Kwota utraconych w budżecie wpływów 
sięgała 28 373 678,77 zł (tabela 38);

 ▶ wielkość PKB w cenach rynkowych, na skutek 
absencji osób zdiagnozowanych na raka jajni-
ka, obniżyła się (strata) o kwotę 804 546 598,75 
zł, (tabela 37), co stanowi około 0,04 % PKB 
w cenach rynkowych;

 ▶ pracodawcy ponieśli straty wynikające w wy-
płacania wynagrodzenia chorobowego za okres 
pierwszych 33 dni pozostawania pracowni-
ków na zwolnieniu lekarskim, dla osób, u któ-
rych zdiagnozowano raka płuca. Łączna kwota 
świadczenia (strat) dla przedstawionego przy-
kładu, to 44 098 608,05 zł (tabela 40);

 ▶ straty ZUS wynikające z wypłacania zasiłku cho-
robowego w pozostałym, przyjętym w przykła-
dzie obliczeniowym okresie przebywania pra-
cowników na zwolnieniu lekarskim z diagnozą 
raka płuca, czyli od 34 do 120 dnia, wynosiły 
łącznie 116 259 966,67 zł (tabela 41).

SZACOWANE UTRACONE KORZYŚCI PRO-
CESÓW DIAGNOSTYKI RAKA JAJNIKA 
ORAZ RAKA PŁUCA

Reasumując, w procesie szacowania utraconych 
korzyści spowodowanych wyłączeniem z procesu 
gospodarczego osób zdiagnozowanych na raka jaj-
nika i raka płuca oraz braku optymalizacji procesu 
diagnostyki w obu przypadkach, łączne ich kwoty 
stanowią straty dla:

 ▶ NFZ: 29 517 520,92 zł (5 492 074,82 zł rak 
jajnika oraz 24 025 446,10 zł rak płuca);

 ▶ budżetu państwa: 35 440 470,96 zł (7 066 
792,19 zł rak jajnika oraz 28 373 678,77 zł 
rak płuca);

 ▶ pracodawców: 55 081 875,38 zł (10 983 
267,33 zł rak jajnika oraz 44 098 608,05 zł 
rak płuca);

 ▶ ZUS: 145 215 853,26 zł (28 955 886,59 zł rak 
jajnika oraz 116 259 966,67 zł rak płuca);

 ▶ PKB 1 033 306 377,26 zł (200 386 099,74 
zł (0,01 % PKB) rak jajnika oraz 832 920 
277,52 zł (0,04 % PKB) rak płuca), co stano-
wi łącznie 0,05 % PKB w cenach rynkowych

Wyniki przeprowadzonych badań przepływów fi-
nansowych wskazują, że straty wynikające z prze-
dłużającego się pozostawania pracowników na 
zwolnieniu lekarskim, na skutek braku optymalizacji 
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procesów diagnostyki i leczenia opisanych w projek-
cie schorzeń onkologicznych są generowane w uję-
ciu makroekonomicznym głównie w wielkości PKB, 
zaś w wielu innych miejscach gospodarki wywołują 
negatywne skutki w realizowaniu statutowych za-
dań, na przykład w NFZ, ZUS, budżecie państwa, czy 
u pracodawców. Należy więc usilnie rekomendować 
optymalizację nie tylko analizowanych w tym pro-
jekcie procesów diagnostyki raka jajnika oraz raka 
płuca, ale wszystkich procesów diagnostyki i lecze-
nia schorzeń w polskim systemie ochrony zdrowia. 
Jak bowiem wykazano w badaniach pilotażowych 
dwóch schorzeń onkologicznych, dzięki optymali-
zacji można nie tylko skrócić całkowity czas a co za 
tym idzie koszty całego procesu diagnostyki i lecze-
nia schorzeń, ale co najważniejsze, zdecydowanie 
szybciej przywrócić pacjentki/ów do aktywności 
społeczno-ekonomicznej.
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ANEKS 1

Dane dla procesu diagnostyki raka jajnika – pierwsza wizyta u lekarza POZ (dane za 2017 rok) 
– ceny podano według cennika świadczeń NFZ

Nazwa zdarzenia Nazwa działania

Zdarzenia 
(z) oraz 
wyko-

nywane 
czynności 

(x)

Czas 
oczeki-
wania 
min. 

[liczba 
dni]

Czas 
oczeki-
wania 
maks. 
[liczba 

dni]

Średni 
czas 

oczeki-
wania 
[liczba 

dni]

Cena 
min. [zł]

Cena 
maks. 

[zł]

Średnia 
cena 
[zł]

Lekarz POZ - pierwsza wizyta z 1 7 4 12,25 50,00 31,13

badanie podmiotowe x
wywiad, zbieranie historii 
rodzinnej x

skierowanie na badania labo-
ratoryjne x

skierowanie do specjalisty x
Badania laboratoryjne - po 1 
wizycie u lekarza POZ z 1 7 4 0,00 0,00 0,00

Pełne badanie morfologiczne 
krwi x 1 2 0,00 0,00 0,00

Badanie moczu x 1 2 0,00 0,00 0,00

RTG Klatki piersiowej x 1 7 0,00 0,00 0,00
Lekarz specjalista genetyk - 
pierwsza wizyta z 30 180 105 33,00 33,00 33,00

wywiad genetyczny x
skierowanie na badania gene-
tyczne x

skierowanie do lekarza POZ x
Badania laboratoryjne - po 1 
wizycie u lekarza specjalisty 
genetyka

z 180 180 180 292,00 292,00 292,00

Badanie genetyczne x 180 180 292,00 292,00

Lekarz POZ - druga wizyta z 1 7 4 12,25 50,00 31,13

skierowanie do specjalisty x
Lekarz specjalista gastrolog - 
pierwsza wizyta z 90 120 105 33,00 65,00 49,00

analiza dotychczasowych usta-
leń lekarza POZ x

analiza dotychczasowych wy-
ników badań lekarza POZ x

badanie palpacyjne x
skierowanie na badania - ana-
liza wyników podczas drugiej 
wizyty

x

Badania laboratoryjne - po 1 
wizycie u lekarza specjalisty 
gastrologa

z 30 180 105 108,00 988,00 548,00

Endoskopia przewodu pokar-
mowego x 30 180 108,00 988,00 548,00

Lekarz specjalista gastrolog - 
druga wizyta z 90 120 105 33,00 65,00 49,00

wykluczenie schorzenia 
gastrycznego (skierowanie do 
lekarza POZ)

x

Lekarz POZ - trzecia wizyta z 1 7 4 12,25 50,00 31,13
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skierowanie do specjalisty x
Lekarz specjalista onkolog - 
pierwsza wizyta z 14 90 52 33,00 140,00 86,50

analiza dotychczasowych usta-
leń lekarza POZ x

analiza dotychczasowych wy-
ników badań lekarza POZ x

skierowanie na badania - ana-
liza wyników podczas drugiej 
wizyty

x

Badania laboratoryjne - po 1 
wizycie u lekarza specjalisty 
onkologa

z 30 120 75 322,00 969,00 645,50

Onko – markery jajnika z krwi x 7 14 0,00 0,00 0,00

Rezonans magnetyczny x 30 120 322,00 969,00 645,50
Lekarz specjalista onkolog - 
druga wizyta z 14 90 52 33,00 33,00 33,00

analiza dotychczasowych usta-
leń lekarza POZ x

analiza dotychczasowych wy-
ników badań lekarza POZ x

wykluczenie schorzenia onko-
logicznego (skierowanie do 
lekarza POZ)

x

Lekarz POZ - czwarta wizyta z 1 7 4 12,25 50,00 31,13

skierowanie do specjalisty x
Lekarz specjalista ginekolog - 
pierwsza wizyta z 2 14 8 33,00 140,00 86,50

analiza dotychczasowych usta-
leń lekarza POZ x

analiza dotychczasowych wy-
ników badań lekarza POZ x

skierowanie na badania - ana-
liza wyników podczas drugiej 
wizyty

x

Badania laboratoryjne - po 1 
wizycie u lekarza specjalisty 
ginekologa

z 30 180 105 192,00 564,00 378,00

USG jamy brzusznej i macicy x 5 10 0,00 0,00 0,00
Tomografia komputerowa 
jamy brzusznej i macicy x 30 180 192,00 564,00 378,00

Lekarz specjalista ginekolog - 
druga wizyta z 2 14 8 33,00 65,00 49,00

analiza dotychczasowych usta-
leń lekarza POZ x

analiza dotychczasowych wy-
ników badań lekarza POZ x

wykluczenie schorzenia gine-
kologicznego (skierowanie do 
lekarza POZ)

x

Lekarz POZ - piąta wizyta z 1 7 4 12,25 50,00 31,13

skierowanie do szpitala x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz konsultacji ze środowiskiem lekarskim.



74
ANEKS 2

Dane dla procesu diagnostyki raka jajnika – pierwsza wizyta u lekarza specjalisty ginekologa (dane za 2017 rok) 
– ceny podano według cennika świadczeń NFZ

Nazwa zdarzenia Nazwa działania

Zdarzenia 
(z) oraz 
wyko-

nywane 
czynności 

(x)

Czas 
oczeki-
wania 
min. 

[liczba 
dni]

Czas 
oczeki-
wania 
maks. 
[liczba 

dni]

Średni 
czas 

oczeki-
wania 
[liczba 

dni]

Cena 
min. [zł]

Cena 
maks. 

[zł]

Średnia 
cena 

[zł]

Lekarz specjalista ginekolog - 
pierwsza wizyta

z 7 21 14 33,00 140,00 86,50

badanie podmiotowe x

wywiad, zbieranie historii 
rodzinnej

x

wywiad genetyczny x

badanie ginekologiczne per 
vaginum

x

skierowanie na badania labo-
ratoryjne

x

skierowanie do specjalisty x

Badania laboratoryjne - po 1 
wizycie u lekarza specjalisty 
ginekologa

z 30 120 75 322,00 969,00 645,50

Pełne badanie morfologiczne 
krwi

x 1 2 0,00 0,00 0,00

Badanie moczu x 1 2 0,00 0,00 0,00

USG jamy brzusznej i macicy x 5 10 0,00 0,00 0,00

RTG Klatki piersiowej x 1 7 0,00 0,00 0,00

Rezonans magnetyczny x 30 120 322,00 969,00 645,50
Lekarz specjalista genetyk - 
pierwsza wizyta

z 30 180 105 33,00 33,00 33,00

wywiad genetyczny x

skierowanie na badania gene-
tyczne

x

skierowanie do lekarza specja-
listy ginekologa

x

Badania laboratoryjne - po 1 
wizycie u lekarza specjalisty 
genetyka

z 180 180 180 292,00 292,00 292,00

Badanie genetyczne x 180 180 292,00 292,00 292,00
Lekarz specjalista ginekolog - 
druga wizyta

z 7 21 14 33,00 65,00 49,00

skierowanie do specjalisty x

Lekarz specjalista gastrolog - 
pierwsza wizyta

z 90 120 105 33,00 65,00 49,00

analiza dotychczasowych 
ustaleń lekarza specjalisty 
ginekologa

x

analiza dotychczasowych wy-
ników badań lekarza specjali-
sty ginekologa

x
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badanie palpacyjne x

skierowanie na badania - ana-
liza wyników podczas drugiej 
wizyty

x

Badania laboratoryjne - po 1 
wizycie u lekarza specjalisty 
gastrologa

z 30 180 105 108,00 988,00 548,00

Endoskopia przewodu pokar-
mowego

x 30 180 108,00 988,00 548,00

Lekarz specjalista gastrolog - 
druga wizyta

z 90 120 105 33,00 65,00 49,00

wykluczenie schorzenia 
gastrycznego (skierowanie do 
lekarza specjalisty ginekologa)

x

Lekarz specjalista ginekolog - 
trzecia wizyta

z 7 21 14 33,00 65,00 49,00

skierowanie do specjalisty x

Lekarz specjalista onkolog - 
pierwsza wizyta

z 14 90 52 33,00 140,00 86,50

analiza dotychczasowych 
ustaleń lekarza specjalisty 
ginekologa

x

analiza dotychczasowych wy-
ników badań lekarza specjali-
sty ginekologa

x

skierowanie na badania - ana-
liza wyników podczas drugiej 
wizyty

x

Badania laboratoryjne - po 1 
wizycie u lekarza specjalisty 
onkologa

z 30 180 105 192,00 564,00 378,00

Onko – markery jajnika z krwi x 7 14 0,00 0,00 0,00
Tomografia komputerowa 
jamy brzusznej i macicy

x 30 180 192,00 564,00 378,00

Lekarz specjalista onkolog - 
druga wizyta

z 14 90 52 33,00 33,00 33,00

analiza dotychczasowych 
ustaleń lekarza specjalisty 
ginekologa

x

analiza dotychczasowych wy-
ników badań lekarza specjali-
sty ginekologa

x

wykluczenie schorzenia onko-
logicznego (skierowanie do 
lekarza specjalisty ginekologa)

x

Lekarz specjalista ginekolog - 
czwarta wizyta

z 7 21 14 33,00 33,00 33,00

skierowanie do szpitala lub 
podjęcie leczenia

x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz konsultacji ze środowiskiem lekarskim.
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ANEKS 3

Przebieg procesu diagnostyki raka jajnika – po optymalizacji (dane za 2017 rok) 
– ceny podano według cennika świadczeń NFZ

Nazwa zdarzenia Nazwa działania

Zdarzenia 
(z) oraz 
wyko-

nywane 
czynności 

(x)

Czas 
oczeki-
wania 
min. 

[liczba 
dni]

Czas 
oczeki-
wania 
maks. 
[liczba 

dni]

Średni 
czas 

oczeki-
wania 
[liczba 

dni]

Cena min. 
[zł]

Cena 
maks. [zł]

Średnia 
cena [zł]

Lekarz POZ - pierwsza 
wizyta lub z 1 7 4 12,25 50,00 31,13

Lekarz specjalista gineko-
log - pierwsza wizyta z 7 21 14 33,00 65,00 49,00

badanie podmiotowe x
wywiad, zbieranie historii 
rodzinnej x

wywiad genetyczny x
badanie ginekologiczne 
per vaginum (lekarz spe-
cjalista ginekolog)

x

skierowanie na badania 
laboratoryjne x

skierowanie do specjalisty 
(genetyk) x

Badania laboratoryjne - po 
1 wizycie u lekarza POZ lub 
ginekologa

z 30 180 105 622,00 2 521,00 1 571,50

Pełne badanie morfolo-
giczne krwi x 1 2 0,00 0,00 0,00

Onko – markery jajnika z 
krwi x 7 14 0,00 0,00 0,00

Badanie moczu x 1 2 0,00 0,00 0,00
USG jamy brzusznej i 
macicy x 5 10 0,00 0,00 0,00

RTG Klatki piersiowej x 1 7 0,00 0,00 0,00

Rezonans magnetyczny x 30 120 322,00 969,00 645,50
Tomografia komputerowa 
jamy brzusznej i macicy x 30 180 192,00 564,00 378,00

Endoskopia przewodu 
pokarmowego x 30 180 108,00 988,00 548,00

Lekarz specjalista genetyk 
- pierwsza wizyta z 30 180 105 33,00 65,00 49,00

wywiad genetyczny x
skierowanie na badania 
genetyczne x

skierowanie do lekarza 
POZ x

Badania laboratoryjne - po 
1 wizycie u lekarza specjali-
sty genetyka

z 180 180 180 292,00 292,00 292,00

Badanie genetyczne 
(dostarczane do genetyka, 
który je opisuje i odsyła 
do lekarza kierującego)

x 180 180 292,00 292,00 292,00
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Konsylium wewnętrzne - 
bez udziału pacjenta

lekarz POZ, ginekolog, 
onkolog, gastrolog (mają 
dostęp do wszystkich 
wyników badań)

z 1 7 4 111,25 363,00 237,13

skierowanie do szpitala x

Lekarz POZ - druga wizyta 
lub z 1 7 4 12,25 50,00 31,13

Lekarz specjalista gineko-
log - druga wizyta z 7 21 14 33,00 140,00 86,50

skierowanie do szpitala 
lub podjęcie leczenia x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz konsultacji ze środowiskiem lekarskim.
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ANEKS 4

Dane dla procesu właściwego leczenia szpitalnego raka jajnika (dane za 2017 rok) 
– ceny podano według cennika świadczeń NFZ

Nazwa zdarzenia Nazwa działania

Zdarzenia 
(z) oraz 
wyko-

nywane 
czynności 

(x)

Czas 
oczeki-
wania 
min. 

[liczba 
dni]

Czas 
oczeki-
wania 
maks. 
[liczba 

dni]

Średni 
czas 

oczeki-
wania 
[liczba 

dni]

Cena min. 
[zł]

Cena maks. 
[zł]

Średnia 
cena [zł]

Szpital - leczenie właści-
we raka jajnika

przyjęcie do szpitala - od-
dział ginekologiczny x

Etap 1

Konsultacja 1 - lekarz 
prowadzący z 14 28 21 0,00 0,00 0,00

badanie podmiotowe x
wywiad, zbieranie historii 
rodzinnej x

skierowanie na badania 
laboratoryjne x

pacjent zdrowy

recepta na leki refundo-
wane

Badania laboratoryjne - 
po 1 konsultacji z leka-
rzem prowadzącym

z 1 14 7,5 649,00 2 434,00 1 541,50

Pełne badanie morfolo-
giczne krwi x 1 2 0,00 0,00 0,00

Badanie moczu x 1 2 0,00 0,00 0,00
USG jamy brzusznej i 
macicy x 1 2 0,00 0,00 0,00

RTG Klatki piersiowej x 1 2 0,00 0,00 0,00
Endoskopia przewodu 
pokarmowego x 1 14 0,00 0,00 0,00

Onko – markery jajnika z 
krwi x 1 14 0,00 0,00 0,00

Rezonans magnetyczny x 1 14 0,00 0,00 0,00
Tomografia komputerowa 
jamy brzusznej i macicy x 1 14 0,00 0,00 0,00

Badanie genetyczne x 1 14 649,00 2 434,00 1 541,50

Biopsja x 1 14 0,00 0,00 0,00

Laparoskopia x 1 14 0,00 0,00 0,00

Etap 2

Konsylium lekarskie 1
ginekolog, onkolog, 
onkolog kliniczny oraz 
radioterapeuta

z 1 2 1,5 270,40 270,40 270,40

badanie podmiotowe x

przeprowadzenie wywiadu x

analiza wyników badań

skierowanie na badania 
(biopsja i/lub laparoskopia) x



79

skierowanie stwierdzenie 
braku objawów chorobo-
wych
skierowanie na zabieg 
chirurgiczny
skierowanie do wykonania 
chemioterapii, po czym 
wykonanie zabiegu chirur-
gicznego

x

Chemioterapia z 7 14 0 331,00 331,00 331,00
zabiegi chemioterapii - pa-
cjent poza szpitalem x     331,00 331,00 331,00

Etap 3

Zabieg chirurgiczny - wy-
konuje ginekolog (wybór 
jednego z 3 zabiegów)

z 1 7 4 3 383,00 14 677,00 9 030,00

laparotomia/całkowita 
histerektomia brzuszna 
(TAH)

x 3 383,00 14 677,00 9 030,00

obustronna resekcja 
jajników i jajowodów (BSO) 
z kompleksową oceną 
stopnia zaawansowania 
choroby

x 0,00 0,00 0,00

jednostronna resekcja 
jajników i jajowodów (USO) 
(stadium zaawansowania 
klinicznego 1A lub 1C

x 0,00 0,00 0,00

operacja cytoredukcyjna 
w przypadku klinicznego 
stadium II, III, IV

Pobyt pacjenta w szpitalu 
po zabiegu z 1 14 7,5 0,00 0,00 0,00

okres pobytu w szpitalu po 
zabiegu x 1 14

Etap 4

Lekarz patomorfolog - 
laboratorium histopato-
logiczne

z 14 35 24,5

pobranie materiału (do 
analizy histopatologicznej) x

pobranie materiału (do 
analizy molekularnej) x

wykonanie analizy histopa-
tologicznej x

wykonanie analizy mole-
kularnej x

Całkowity czas i cena 
pobytu w szpitalu z 32 100 66 4 633,40 17 712,40 11 172,90

całkowity czas pobytu 
w szpitalu - wyjście ze 
szpitala

x

recepta na leki refundo-
wane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz konsultacji ze środowiskiem lekarskim.
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Etap 5

Konsylium lekarskie 2
ginekolog, onkolog, onko-
log kliniczny oraz radiote-
rapeuta

z 7 14 10,5

analiza i ocena wyników 
analizy histopatologicznej x

analiza i ocena wyników 
analizy molekularnej x

ustalenie rodzaju, zakresu 
i czasu terapii oraz lekarza 
prowadzącego

x

Nazwa zdarzenia Nazwa działania

Zdarzenia 
(z) oraz 
wyko-

nywane 
czynności 

(x)

Czas 
oczeki-
wania 
min. 

[liczba 
dni]

Czas 
oczeki-
wania 
maks. 
[liczba 

dni]

Średni 
czas 

oczeki-
wania 
[liczba 

dni]

Cena min. 
[zł]

Cena maks. 
[zł]

Średnia 
cena [zł]

Etap 6 - początek terapii poszpitalnej

Konsultacja 2 - lekarz pro-
wadzący (wizyta pacjenta u 
lekarza prowadzącego)

z 7 14 10,5 108,00 487,00 297,50

skierowanie na chemio-
terapię
skierowanie na terapię 
skojarzoną
skierowanie na terapię 
personalizowaną (celo-
waną)
recepta na leki refundo-
wane

Terapia 1 - przepisane tera-
pie do wykonania z 40 80 60 0,00 0,00 0,00

terapia wybrana (nim. 
4 serie po 10 zabiegów; 
max. 4 serie po 20 zabie-
gów)

x 40 80 0,00 0,00

terapia skojarzona (nim. 
4 serie po 10 zabiegów; 
max. 4 serie po 20 zabie-
gów)

ANEKS 5
Dane dla procesu terapii poszpitalnej raka jajnika (dane za 2017 rok) 

– ceny podano według cennika świadczeń NFZ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz konsultacji ze środowiskiem lekarskim.
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terapia personalizowana 
(celowana) (niedostępna 
w przypadku nieope-
rowalnego raka płuca) 
(ilość j.w.)

Wizyta 1 - u lekarza prowa-
dzącego terapię z 7 14 10,5 108,00 487,00 297,50

zakończona 1 seria 
terapii x

skierowanie na badania 
laboratoryjne x

skierowanie na ponowne 
leczenie szpitalne

pacjent wyleczony

recepta na leki refundo-
wane

Badania laboratoryjne 1 - 
lekarz prowadzący terapię 
(po 1 serii terapii)

z 14 31 22,5 0,00 0,00 0,00

Pełne badanie morfolo-
giczne krwi x 1 2 0,00 0,00 0,00

Badanie moczu x 1 2 0,00 0,00 0,00
USG jamy brzusznej i 
macicy x 1 2 0,00 0,00 0,00

RTG Klatki piersiowej x 1 7 0,00 0,00 0,00
Endoskopia przewodu 
pokarmowego x 14 31 0,00 0,00 0,00

Onko – markery jajnika 
z krwi x 14 31 0,00 0,00 0,00

Rezonans magnetyczny x 14 31 0,00 0,00 0,00
Tomografia kompute-
rowa jamy brzusznej i 
macicy

x 14 31 0,00 0,00 0,00

Badanie genetyczne x 14 31 0,00 0,00 0,00
Panel biochemiczny z 
testami czynnościowymi 
wątroby

x 14 31 0,00 0,00 0,00

Wizyta 2 - lekarz pro-
wadzący terapię (po 1 
kontroli)

z 7 14 10,5 108,00 487,00 297,50

skierowanie na kolejną 
serię terapii x

skierowanie na ponowne 
leczenie szpitalne

pacjent wyleczony

recepta na leki refundo-
wane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz konsultacji ze środowiskiem lekarskim.
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ANEKS 6

Dane dla procesu diagnostyki raka płuca (dane za 2017 rok) – ceny podano według cennika świadczeń NFZ

Nazwa zdarzenia Nazwa działania

Zdarzenia 
(z) oraz 
wyko-

nywane 
czynności 

(x)

Czas 
oczeki-
wania 
min. 

[liczba 
dni]

Czas 
oczeki-
wania 
maks. 
[liczba 

dni]

Średni 
czas 

oczeki-
wania 
[liczba 

dni]

Cena min. 
[zł]

Cena maks. 
[zł]

Średnia 
cena [zł]

Lekarz POZ - pierwsza 
wizyta z 1 7 4 12,25 50,00 31,13

badanie podmiotowe x
wywiad, zbieranie historii 
rodzinnej x

skierowanie na badania 
laboratoryjne x

Badania laboratoryjne - po 
1 wizycie u lekarza POZ z 2 5 3,5 0,00 0,00 0,00

Pełne badanie morfolo-
giczne krwi x 1 2 0,00 0,00 0,00

EKG x 2 5 0,00 0,00 0,00

Lekarz POZ - druga wizyta z 1 7 4 12,25 50,00 31,13
skierowanie do specjalisty x

Lekarz specjalista onkolog 
- pierwsza wizyta z 14 90 52 33,00 1 765,00 899,00

analiza dotychczasowych 
ustaleń lekarza POZ x

analiza dotychczasowych 
wyników badań lekarza 
POZ

x

wywiad genetyczny x
skierowanie na badania - 
analiza wyników podczas 
drugiej wizyty

x

Badania laboratoryjne - po 
1 wizycie u lekarza specja-
listy onkologa

z 7 14 10,5 0,00 0,00 0,00

RTG klatki piersiowej x 7 14 0,00 0,00 0,00
Spirometria x 2 3 0,00 0,00 0,00

Lekarz specjalista onkolog 
- druga wizyta z 14 90 52 33,00 65,00 49,00

analiza dotychczasowych 
ustaleń lekarza POZ x

analiza dotychczasowych 
wyników badań lekarza 
POZ

x

przeprowadzenie wywiadu x
wykluczenie schorzenia 
onkologicznego (skierowa-
nie do lekarza POZ)

x

Lekarz POZ - trzecia wizyta z 1 7 4 12,25 50,00 31,13
skierowanie do specjalisty x
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Lekarz specjalista pulmo-
nolog - pierwsza wizyta z 14 120 67 33,00 1 765,00 899,00

analiza dotychczasowych 
ustaleń lekarza POZ x

analiza dotychczasowych 
wyników badań lekarza 
POZ

x

przeprowadzenie wywiadu x
skierowanie na badania - 
analiza wyników podczas 
drugiej wizyty

x

Badania laboratoryjne - po 
1 wizycie u lekarza specja-
listy pulmonologa

z 14 21 17,5 0,00 0,00 0,00

Bronchoskopia i biopsja x 7 14 0,00 0,00 0,00
Badanie patomorfologicz-
ne i molekularne x 14 21 0,00 0,00 0,00

PET x 1 7 0,00 0,00 0,00
Lekarz specjalista pulmo-
nolog - druga wizyta z 14 120 67 33,00 65,00 49,00

analiza dotychczasowych 
ustaleń lekarza POZ x

analiza dotychczasowych 
wyników badań lekarza 
POZ

x

analiza wyników badań x
skierowanie na bron-
choskopię i biopsję do 
lekarza specjalisty torako-
chirurga

x

Lekarz specjalista torako-
chirurg - pierwsza wizyta z 1 120 60,5 33,00 121,00 77,00

przeprowadzenie badania 
pacjenta x

przeprowadzenie wywiadu x
analizie i ocenie wyniki 
przeprowadzonych badań 
przez lekarza POZ

x

analiza i ocena dotychcza-
sowych ustaleń odnośnie 
rozpoznania raka płuca i 
stopnia zaawansowania 
choroby oraz innych czyn-
ników ryzyka

x

skierowanie na badania - 
analiza wyników podczas 
drugiej wizyty

x

Badania laboratoryjne - po 
1 wizycie u lekarza specja-
listy torakochirurga

z 31 62 46,5 192,00 564,00 378,00

Tomografia komputerowa 
klatki piersiowej x 31 62 192,00 564,00

Lekarz specjalista torako-
chirurg - druga wizyta z 1 120 60,5 33,00 121,00 77,00

analiza dotychczasowych 
ustaleń lekarza POZ x
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analiza dotychczasowych 
wyników badań lekarza 
POZ

x

analiza wyników badań x
wykluczenie schorzenia 
pulmonologicznego (skie-
rowanie do lekarza POZ)

x

Lekarz POZ - czwarta 
wizyta z 1 7 4 12,25 50,00 31,13

skierowanie do szpitala x

Nazwa zdarzenia Nazwa działania

Zdarzenia 
(z) oraz 
wyko-

nywane 
czynności 

(x)

Czas 
oczeki-
wania 
min. 

[liczba 
dni]

Czas 
oczeki-
wania 
maks. 
[liczba 

dni]

Średni 
czas 

oczeki-
wania 
[liczba 

dni]

Cena min. 
[zł]

Cena maks. 
[zł]

Średnia 
cena [zł]

Lekarz POZ - pierwsza 
wizyta z 1 7 4 12,25 50,00 31,13

badanie podmiotowe x
wywiad, zbieranie historii 
rodzinnej x

skierowanie na badania 
laboratoryjne x

Badania laboratoryjne - po 
1 wizycie u lekarza POZ z 31 62 46,5 192,00 564,00 378,00

Pełne badanie morfolo-
giczne krwi x 1 2 0,00 0,00 0,00

RTG Klatki piersiowej x 1 7 0,00 0,00 0,00

EKG x 2 5 0,00 0,00 0,00

Spirometira x 2 3 0,00 0,00 0,00
Tomografia komputerowa 
klatki piersiowej x 31 62 192,00 564,00 378,00

Bronchoskopia x 7 14 0,00 0,00 0,00

Biopsja x 7 14 0,00 0,00 0,00
Badania patomorfologicz-
ne i molekularne x 14 21 0,00 0,00 0,00

PET x 1 7 0,00 0,00 0,00

Konsylium wewnętrzne - 
bez udziału pacjenta

lekarz POZ, ontolog, 
pulmonolog, torakochirurg 
(mają dostęp do wszyst-
kich wyników badań)

z 14 120 67 111,25 3 701,00 1 906,13

skierowanie do szpitala x

Lekarz POZ - druga wizyta z 1 7 4 12,25 50,00 31,13

skierowanie do szpitala x

ANEKS 7
Przebieg procesu diagnostyki raka płuca – po optymalizacji (dane za 2017 rok) 

– ceny podano według cennika świadczeń NFZ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz konsultacji ze środowiskiem lekarskim.
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ANEKS 8

Dane dla procesu właściwego leczenia szpitalnego raka płuca (dane za 2017 rok) 
– ceny podano według cennika świadczeń NFZ

Nazwa zdarzenia Nazwa działania

Zdarzenia 
(z) oraz 
wyko-

nywane 
czynności 

(x)

Czas 
oczeki-
wania 
min. 

[liczba 
dni]

Czas 
oczeki-
wania 
maks. 
[liczba 

dni]

Średni 
czas 

oczeki-
wania 
[liczba 

dni]

Cena min. 
[zł]

Cena maks. 
[zł]

Średnia 
cena [zł]

Szpital - leczenie właści-
we raka płuca 0,00 0,00 0,00

przyjęcie do szpitala - od-
dział pulmonologiczny x 0,00 0,00 0,00

Etap 1 0,00 0,00 0,00
Konsultacja 1 - lekarz 
prowadzący z 1 7 4 0,00 0,00 0,00

badanie podmiotowe x 0,00 0,00 0,00
wywiad, zbieranie historii 
rodzinnej x 0,00 0,00 0,00

skierowanie na badania 
laboratoryjne x 0,00 0,00 0,00

Badania laboratoryjne 
- po 1 konsultacji z leka-
rzem prowadzącym

z 14 21 17,5 0,00 0,00 0,00

Pełne badanie morfolo-
giczne krwi x 1 2 0,00 0,00 0,00

RTG Klatki piersiowej x 1 7 0,00 0,00 0,00
EKG x 2 5 0,00 0,00 0,00
Spirometria x 2 3 0,00 0,00 0,00
Tomografia komputerowa 
klatki piersiowej x 14 21 0,00 0,00 0,00

Bronchoskopia x 7 14 0,00 0,00 0,00
Biopsja x 7 14 0,00 0,00 0,00
Badanie histopatologiczne x 14 21 0,00 0,00 0,00
Rezonans magnetyczny x 0,00 0,00 0,00
Badania molekularne 0,00 0,00 0,00

Etap 2 0,00 0,00 0,00
Pobranie materiału do 
analiz przez pulmonolo-
ga i torakochirurga

z 1 1 1 0,00 0,00 0,00

Lekarz specjalista pulmo-
nolog

Pobranie materiału do ana-
lizy histopatologicznej x 1 1 0,00 0,00 0,00

Lekarz specjalista torako-
chirurg

Pobranie materiału do 
analizy molekularnej x 1 1 0,00 0,00 0,00

Etap 3 0,00 0,00 0,00

Konsylium lekarskie 1
torakochirurg, onkolog, 
radiolog z 1 2 1,5 270,00 270,00 270,00

skierowanie na dodatkowe 
badania specjalistyczne 
np. PET, jeżeli nie było 
wykonane

x 0,00 0,00 0,00

analiza wyników badań x 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Badania laboratoryjne - 
po 1 konsylium z 21 31 26 2 714,00 4 021,00 3 367,50

PET x 21 31 2 714,00 4 021,00 3 367,50
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Konsylium lekarskie 2
torakochirurg, onkolog, 
radiolog z 1 2 1,5 270,00 270,00 270,00

analiza wyników badań x 0,00 0,00 0,00

Przejście do etapu 4
skierowanie na leczenie 
nieoperacyjne - przejście 
do etapu 4 poniżej

x 0,00 0,00 0,00

skierowanie na leczenie 
operacyjne (na zabieg 
chirurgiczny)

x 0,00 0,00 0,00

Etap 5 0,00 0,00 0,00
Zabieg chirurgiczny - 
wykonuje pulmonolog/
torakochirurg

z 7 14 10,5 1 731,00 22 930,00 12 330,50

Etap6 z 1 1 1 0,00 0,00 0,00

Patomorfologia
pobranie materiału do ba-
dania histopatologicznego 
przez patomorfologa

x 1 1 0,00 0,00 0,00

Badania laboratoryjne 
- po zabiegu chirurgicz-
nym

z 14 31 22,5 0,00 0,00 0,00

analiza histopatologiczna x 14 31 0,00 0,00 0,00
Etap 7 0,00 0,00 0,00
Konsultacja 1 - lekarz spe-
cjalista torakochirurg z 1 1 1 0,00 0,00 0,00

wyniki analizy histopatolo-
gicznej x 1 1 0,00 0,00 0,00

Etap 8 0,00 0,00 0,00

Konsultacja 2
pulmonolog, onkolog kli-
nicysta, chemioterapeuta, 
radioterapeuta

z 1 1 1 0,00 0,00 0,00

skierowanie na chemiote-
rapię - przejście do etapu 4 
poniżej

x 0,00 0,00 0,00

skierowanie na radiotera-
pię - przejście do etapu 4 
poniżej

x 0,00 0,00 0,00

skierowanie na terapię 
skojarzoną - przejście do 
etapu 4 poniżej

x 0,00 0,00 0,00

Całkowity czas i cena po-
bytu pacjenta w szpitalu z 63 112 87,5 4 985,00 27 491,00 16 238,00

całkowity czas pobytu 
w szpitalu - wyjście ze 
szpitala

x 0,00 0,00 0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz konsultacji ze środowiskiem lekarskim.
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ANEKS 9

Dane dla procesu terapii poszpitalnej raka płuca (dane za 2017 rok) 
– ceny podano według cennika świadczeń NFZ

Nazwa zdarzenia Nazwa działania

Zdarzenia 
(z) oraz 
wyko-

nywane 
czynności 

(x)

Czas 
oczeki-
wania 
min. 

[liczba 
dni]

Czas 
oczeki-
wania 
maks. 
[liczba 

dni]

Średni 
czas 

oczeki-
wania 
[liczba 

dni]

Cena min. 
[zł]

Cena maks. 
[zł]

Średnia 
cena [zł]

Etap 8 - początek terapii 
poszpitalnej nieoperacyjnej 0,00 0,00 0,00

Konsultacja 1 - lekarz pro-
wadzący (wizyta pacjenta 
u lekarza prowadzącego) – 
skierowanie na terapię

z 7 14 10,5 108,00 487,00 297,50

terapia wybrana x 0,00 0,00 0,00

terapia skojarzona 0,00 0,00 0,00

terapia personalizowana 0,00 0,00 0,00
recepta na leki refundo-
wane 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Terapia 1 – wykonanie 
przepisanej terapii z 14 21 0,00 0,00 0,00

terapia wybrana (nim. 4 
serie po 10 zabiegów; max. 
4 serie po 20 zabiegów)

x 0,00 0,00 0,00

terapia skojarzona (nim. 4 
serie po 10 zabiegów; max. 
4 serie po 20 zabiegów)

0,00 0,00 0,00

terapia personalizowana 
(celowana) (niedostępna w 
przypadku nieoperowalne-
go raka płuca) (ilość j.w.)

0,00 0,00 0,00

Wizyta 1 - u lekarza prowa-
dzącego terapię z 7 14 10,5 108,00 487,00 297,50

zakończona 1 seria terapii x 0,00 0,00 0,00
skierowanie na badania 
laboratoryjne x 0,00 0,00 0,00

skierowanie na ponowne 
leczenie szpitalne 0,00 0,00 0,00

pacjent wyleczony 0,00 0,00 0,00
recepta na leki refundo-
wane 0,00 0,00 0,00

Badania laboratoryjne 1 - 
lekarz prowadzący terapię 
(po 1 serii terapii)

z 14 21 17,5 0,00 0,00 0,00

Pełne badanie morfolo-
giczne krwi x 1 2 0,00 0,00 0,00

RTG Klatki piersiowej x 1 7 0,00 0,00 0,00

EKG x 2 5 0,00 0,00 0,00

Spirometria x 2 3 0,00 0,00 0,00
Tomografia komputerowa 
klatki piersiowej x 14 21 0,00 0,00 0,00

Bronchoskopia x 7 14 0,00 0,00 0,00

Biopsja x 7 14 0,00 0,00 0,00
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Badanie histopatologiczne x 14 21 0,00 0,00 0,00

Rezonans magnetyczny x 0,00 0,00 0,00

Badania molekularne 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Wizyta 2 - lekarz pro-
wadzący terapię (po 1 
kontroli)

z 7 14 10,5 108,00 487,00 297,50

skierowanie na kolejną 
serię terapii x 0,00 0,00 0,00

skierowanie na ponowne 
leczenie szpitalne 0,00 0,00 0,00

pacjent wyleczony 0,00 0,00 0,00
recepta na leki refundo-
wane 0,00 0,00 0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz konsultacji ze środowiskiem lekarskim.






