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LICZBA 

PORZĄDKO

WA

PRIORYTET
WSKAZANIE PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH W RAMACH 

PRIORYTETU (uzasadnienie)
MIERNIK REALIZACJI UWAGI

1

Zwiększenie liczby wykonywanych 

procedur zabiegowych możliwych do 

przeprowadzenia w trybie 

ambulatoryjnym.

Zwiększenie liczby świadczeń zabiegowych wykonywanych w trybie 

ambulatoryjnym w warunkach gabinetu zabiegowego powinno wpłynąć 

na podwyższenie jakości i kompleksowości leczenia w poradniach 

specjalistycznych oraz skrócenie kolejki oczekujących do świadczeń 

wykonywanych w trybie stacjonarnym. W województwie podlaskim 

zwiększenie liczby świadczeń zabiegowych planowane jest poprzez 

zwiększenie kwoty zobowiązania przeznaczonej wyłącznie na 

finansowanie świadczeń zabiegowych w ramach skojarzonego zakresu 

świadczeń "świadczenia zabiegowe"

1. Zwiększenie wartości świadczeń w 

skojarzonym zakresie świadczeń "świadczenia 

zabiegowe"  o co najmniej 5%, 2. Stałe 

monitorowanie poziomu realizacji umowy i 

czasu oczekiwania na świadczenia

2
Poprawa dostępu do świadczeń w 

ZPO/ZOL

Z uwagi na starzenie się społeczeństwa konieczność zapewnienia 

większego i bliższego miejscu wcześniejszego zamieszkania dostępu do 

świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych poprzez dokonanie 

zmian obszarów zabezpieczenia

1. Analiza wzrostu nakładów na świadczenia w 

ZPO/ZOL od 2015 r.,                   2. Analiza 

wzrostu liczby zakontraktowanych łóżek w 

porównaniu do roku 2015.

3

Zabezpieczenie dostępu do świadczeń 

w rodzaju rehabilitacja lecznicza w 

zakresie rehabilitacja kardiologiczna w 

ośrodku/oddziale dziennym.

Umożliwienie pacjentom po ostrych zespołach wieńcowych rozpoczęcie 

wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w ramach ośrodka/oddziału 

dziennego.

1. Liczba zawartych umów w przedmiotowym 

zakresie świadczeń                          2. 

Monitorowanie poziomu realizaji umowy  - w 

przypadku zakontraktowanych świadczeń 

4

Zwiększenie dostępności do świadczeń 

dla osób niepełnosprawnych leczonych 

w znieczuleniu ogólnym

Zapewnienie dostępu do świadczeń stomatologicznych realizowanych 

w znieczuleniu ogólnym dla dzieci i dorosłych z orzeczoną 

niepełnosprawnością.

Liczba świadczeń na 10 tys. ubezpieczonych w 

zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne 

udzielane w znieczuleniu ogólnym (analiza 

porównawcza od 2014 r.)

5

Zwiększenie dostępności do świadczeń 

w rodzaju leczenie stomatologiczne w 

zakresie protetyka stomatologiczna

Zapewnienie lepszej dostępności do świadczeń we wskazanym zakresie 

z uwagi na obserwowany wzrost odsetek osób z brakami zębowymi, a 

nawet bezzębiem. Zwiększenie dostępności w zakresie protetyki z 

uwagi na fakt udzielania świadczeń przez specjalistów w danym 

zakresie, co spowoduje zmniejszenie skarg i niezadowolenia ze strony 

świadczeniobiorców.

1. Liczba świadczeń na 10 tyś. ubezpieczonych 

w zakresie protetyki stomatologicznej 

zwiększenie wartości zakontraktowanych 

świadczeń w województwie podlaskim,                                            

2. Porównanie liczby udzielonych porad oraz 

liczby osób oczekujących na świadczenia (czy 

nastąpiło skrócenie czasu oczekiwania)
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6

Leczenie szpitalne w zakresie programy 

zdrowotne (lekowe) - wyrównywanie 

poziomu dostępności do świadczeń 

pomiędzy poszczególnymi zakresami 

świadczeń oraz kontraktowanie nowych 

zakresów

Skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia w zakresie 

programu lekowego - leczenie WZW typu B i C poprzez zwiększenie 

nakładów finansowych

1.       Liczba wydanych kart  i dynamika ich 

wydawania. (dotyczy kart rejestracji 

świadczeniobiorcy do udziału w programie 

lekowym).                                                                              

2. Analiza kolejek oczekujących pod względem 

ich dynamiki (czy nastąpiło skrócenie czasu 

oczekiwania na świadczenia)

7
Leczenie Szpitalne – wzrost dostępności 

do świadczeń ortopedycznych 

Zabezpieczenie dostępu do świadczeń ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu u świadczeniodawców, w których strukturach funkcjonuje SOR

1. zawarcie nowej umowy o udzielanie 

świadczeń w przedmiotowym zakresie 2. 

Monitorowanie poziomu realizacji umów w 

zakresie, w szczególności w kontekście liczby 

wykonanych endoprotezoplastyk

8

Skrócenie okresu oczekiwania na 

potwierdzenie skierowania w zakresie 

uzdrowiskowego leczenia 

sanatoryjnego dorosłych

Skrócenie obecnego okresu oczekiwania na potwierdzenie skierowania 

na leczenie uzdrowiskowe w zakresie uzdrowiskowego leczenia 

sanatoryjnego dorosłych oraz utrzymanie kolejki oczekujących na 

poziomie 18 miesięcy w celu zminimalizowania obowiązku 

wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 

2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo 

rehabilitację uzdrowiskową poprzez zwiększenie środków w planie 

finansowym na rok 2016

Sprawozdania kwartalne z realizacji skierowań 

na leczenie uzdrowiskowe. Bieżące 

monitorowanie kolejki osób oczekujących oraz 

analiza zawartych umów pod kątem 

przesunięcia środków finansowych pomiędzy 

niezrealizowanymi skierowaniami w 

poszczególnych zakresach leczenia. 

Sprawozdanie roczne z wykonania realizacji 

umów.


