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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Przedmiotem zmian niniejszego zarządzenia jest uregulowanie zasad rozliczania i finansowania świadczeń 

z zakresu położnictwa i neonatologii realizowanych w ramach dotychczasowych i obowiązujących przepisów 

zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, 

analogicznych do nowego zakresu świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC), wprowadzonego 

zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne 

kontraktowane odrębnie, w ramach którego realizowana i finansowana jest skoordynowana opieka dla kobiet 

w ciąży, obejmująca specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, przedporodową i poporodową opiekę położnej, 

poród, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizację.  

Nadrzędnym celem świadczenia: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC),  

jest poprawa opieki nad kobietą w ciąży zakończonej urodzeniem zdrowego noworodka. Proponowana forma opieki 

nad kobietą w ciąży ma docelowo zastąpić obecną formę opieki. 

Zmiany w niniejszym zarządzeniu mają na celu ograniczenie możliwości równoległego rozliczania tych samych 

świadczeń przez realizatorów Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC) na zasadach dotychczasowych 

w ramach leczenia szpitalnego oraz jednocześnie w ramach KOC, z uwagi, iż sposób finansowania Koordynowanej 

opieki nad kobietą w ciąży (KOC) uwzględnia cały zakres postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w ciąży – zgodnie z przyjętymi standardami 

opieki określonymi przez Ministra Zdrowia. Zakres świadczeń realizowanych w ramach KOC wynika 

z obowiązujących standardów oraz przepisów prawa, i obowiązuje świadczeniodawców realizujących KOC jak 

 świadczenia w ramach umowy leczenie szpitalne. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

 

W związku z powyższym, w zarządzeniu zmieniającym zarządzenie w rodzaju leczenie szpitalne wprowadza 

się przepisy informujące, że w sytuacji realizacji przez świadczeniodawcę świadczeń w zakresie koordynowanej 

opieki nad kobietą w ciąży (KOC), finansowanych w ramach umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne 

kontraktowane odrębnie, nie dopuszcza się dodatkowego rozliczania świadczeń dla kobiet w ciąży związanych 

z ciążą, porodem i połogiem w ramach umowy w zakresie położnictwo i ginekologia, a także świadczeń związanych 

z opieką nad noworodkiem w okresie 6 tygodni od urodzenia w ramach umowy w zakresie neonatologia, 

z wyłączeniem noworodków, których stan kliniczny wymaga hospitalizacji kwalifikujących się do rozliczenia grupami: 

N21 lub N22 > 20 dni lub N26.  

W przypadku przystąpienia świadczeniodawcy do realizacji świadczeń w zakresie Koordynowanej opieki nad 



kobietą w ciąży (KOC), jego dotychczasowa umowa o udzielanie świadczeń w zakresie położnictwo i ginekologia 

ulegnie stosownej modyfikacji, poprzez wyłączenie z realizacji umowy świadczeń o profilu położniczym, 

finansowanych w ramach grup: N06, N07C, N07D, N12, w tym objętych zakresem skojarzonym: N01, N02, N03, 

N09, N11, N13, N20 i świadczeń katalogowych, dedykowanych do sumowania z wymienionymi JGP, określonych 

w załączniku nr 1c do zarządzenia.  

W niniejszym zarządzeniu zobowiązuje się świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie 

położnictwo i ginekologia w ramach umowy leczenie szpitalne, aby przy udzielaniu świadczeń o profilu położniczym 

dokonywali weryfikacji - w oparciu o odpowiednie narzędzie informatyczne udostępnione przez NFZ, które ze 

zgłaszających się kobiet w ciąży, zadeklarowały udział w opiece koordynowanej. Wynika z tego w sposób oczywisty, 

że każdy świadczeniodawca realizujący świadczenia w ramach leczenia szpitalnego w zakresie: położnictwo 

i ginekologia, powinien sprawdzić, czy zgłaszająca się kobieta w ciąży, nie jest objęta KOC. W przypadku, kiedy 

pacjentka jest w KOC konieczne jest odnotowanie w historii choroby, z jakich powodów nie korzysta ona z wybranej 

formy opieki. 

Weryfikacja danych pacjentki objętej koordynowaną opieką w systemie informatycznym udostępnionym 

przez NFZ nie wiąże się z koniecznością zatrudnienia dodatkowego personelu i ponoszenia dodatkowych 

kosztów związanych z obsługą systemu 

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 
Świadczeniodawcy realizujący 
świadczenia  
w zakresach: 

 położnictwo i ginekologia -
hospitalizacja; 

 położnictwo i ginekologia 
hospitalizacja - II poziom 
referencyjny; 

 położnictwo i ginekologia 
hospitalizacja - III poziom 
referencyjny; 

 neonatologia 
hospitalizacja; 

 neonatologia hospitalizacja 
- II poziom referencyjny 

 neonatologia hospitalizacja 
- III poziom referencyjny 

 

 
Szacunkowo 50 
podmiotów 
leczniczych  
 

 
Na podstawie zawartych przez 
NFZ umów o udzielanie 
świadczeń w rodzaju leczenie 
szpitalne w zakresie 
położnictwo i ginekologia   

 
Doprecyzowanie warunków 
realizacji i finansowania 
świadczeń w zakresie 
położnictwa i ginekologii 
w przypadku przystąpienia 
świadczeniodawcy do realizacji 
świadczeń w zakresie 
Koordynowanej opieki nad 
kobietą w ciąży (KOC)  
 

4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalnego, zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) 

oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.) został 

przedstawiony do konsultacji zewnętrznych w dniu 10 marca 2016 r.  

Termin konsultacji publicznych został określony na 21 dni.  

W ramach konsultacji publicznych projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie 



podmiotom: 

1) konsultantom krajowym we właściwych  dziedzinach medycyny;  

2) samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych); 

3) reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust.1 ustawy o świadczeniach. 

W ich wyniku uwagi zgłosiły 4 podmioty, przy czym od właściwych w sprawie podmiotów wpłynęło 2 opinie - 

od Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia – 

Porozumienie Zielonogórskie. Zgłoszone uwagi w głównej mierze odnosiły się do wprowadzanego zarządzeniem 

w rodzaju SOK produktu „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)”, a zatem nie dotyczyły 

przedmiotowego zarządzenia. 

5. Skutki finansowe 

 

Do oceny skutku finansowego wynikającego z wprowadzenia zmian w zarządzeniu zmieniającym zarządzenie 

w rodzaju leczenie szpitalne posłużono się danymi uzyskanymi z systemu informatycznego NFZ na potrzeby 

określenia wyceny świadczenia w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC), ze względu 

na zakładaną alokację środków finansowych pochodzących z dotychczasowych umów zawartych ze 

świadczeniodawcami na realizację świadczeń z zakresu świadczeń położnictwa w rodzaju: leczenie szpitalne. 

Skutek został wyliczony na podstawie zrealizowanych w roku 2014 r w ramach hospitalizacji świadczeń o profilu 

położniczym i neonatologicznym. Liczba pacjentek objętych analizą – 365 223 (w tym 282 212 rozliczonych grupą 

N01 – Poród). W części dotyczącej stacjonarnej opieki nad ciężarną stwierdzono, iż możliwe jest oszacowanie 

kosztów opieki na podstawie danych historycznych z realizacji świadczeń. Z powyższych kategorii oraz założenia, 

że patologia noworodka ma nie być wliczana do planowanej opieki koordynowanej przyjęto, że opieka nad 

noworodkiem to równowartość płatności NFZ za grupę N20 Noworodek wymagający normalnej opieki za 20 pkt, tj. 

ok. 1 040 zł.  
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liczba pacjentek 67 358 282 159 3 685 2 902 20 206 190 42 2 55 792

liczba hospitalizacji 81 581 282 212 3 983 3 047 23 104 1 048 106 2 97 489

liczba hosp. na 1 

pacjentkę objętą daną 

opieką 1,21 1,00 1,08 1,05 1,14 5,52 2,52 1,00 1,75

liczba hosp. na 1 

pacjentkę rodzącą 0,29 1,00 0,01 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,35

wartość globalna 110 236 407 zł 513 012 320 zł 6 119 734 zł 1 780 959 zł 9 867 539 zł 5 409 541 zł 299 857 zł 19 292 zł bd

wartość na 1 pacjentkę 

objętą daną opieką 1 637 zł 1 818 zł 1 661 zł 614 zł 488 zł 28 471 zł 7 139 zł 9 646 zł bd

wartość na 1 pacjentkę 

rodzącą 391 zł 1 818 zł 22 zł 6 zł 35 zł 19 zł 1 zł 0 zł bd 1 040 zł  

 

Powyższa tabela pokazuje, że dużą część kontaktów ciężarnych ze świadczeniami w rodzaju leczenie szpitalne 

to pobyty na IP/ SOR nie zakończone hospitalizacją, tj. ok. 0,35 porady na 1 ciężarną. Biorąc jednak pod uwagę, że 

te wizyty biorą udział w wyliczeniu ryczałtu dobowego danej IP/ SOR na przyszły okres i fakt, iż przedmiotowe 

przypadki nie będą objęte ryczałtem opieki koordynowanej nie ujmowano kosztów przedmiotowych świadczeń w 

ryczałcie kompleksowej opieki. Reasumując analiza wskazuje, że faktyczne średnie wydatki w rodzaju leczenie 

szpitalne  na jedną pacjentkę w ciąży rozliczaną grupą N01 – Poród przy uwzględnieniu opieki nad zdrowym 

noworodkiem to ok. 3 332 zł. 

Dodatkowo z uwagi na podjęte w trakcie prac decyzje o dedykowaniu koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży 

(KOC) - dla prowadzenia wszystkich ciąż (nie tylko fizjologicznych), wyliczono również w sposób opisany na wstępie 



wartość dla opieki stacjonarnej uwzględniającą wszystkie porody. Różnica to ok. 440 zł, stąd podjęto decyzję o 

zastosowaniu wskaźnika korygującego dla trzeciego poziomu referencyjnego położnictwa 1,08. 

W związku z faktem, iż podmioty posiadające trzeci poziom referencyjny w neonatologii mają znacznie większy 

udział hospitalizacji noworodków rozliczanych grupą N23 Noworodek wymagający intensywnej opieki, która wg 

założeń KOC nie może być rozliczana niezależnie od ryczałtu obejmującego przedmiotową opiekę, podjęto na 

podstawie analiz decyzję o zastosowaniu wskaźnika 1,16 wobec takich świadczeniodawców. Przy założeniu, że w 

każdym oddziale wojewódzkim będzie w pierwszym etapie zawarta umowa z trzema podmiotami (po jednym 

świadczeniodawcy z każdego poziomu referencyjnego) szacowany roczny skutek finansowy wynosi 44 mln zł.   

Ostateczna wartość środków, które ulegną przesunięciu będzie znana po przeprowadzeniu postępowań 

konkursowych przez oddziały wojewódzkie. 

6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego  

 
Z uwagi na fakt, że nowelizacja niniejszego zarządzenia wynika z przepisów zarządzenia zmieniającego 

zarządzenie w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK) - wprowadzającego Koordynowaną 

opiekę nad kobietą w ciąży (KOC), zatem stosowanie przepisów niniejszego zarządzenia zmieniającego zarządzenie 

w rodzaju leczenie szpitalne nastąpi w terminie analogicznym do terminu wejścia w życie zarządzenia w rodzaju 

SOK, tj.  od dnia 1 lipca  2016 r. 

7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 
Głównym celem zarządzenia zmieniającego zarządzenie w rodzaju leczenie szpitalne jest uregulowanie zasad 

rozliczania i finansowania świadczeń z zakresu położnictwa i neonatologii realizowanych w ramach 

dotychczasowych umów w rodzaju leczenie szpitalne, poprzez uniknięcie podwójnego finansowania tych samych 

świadczeń dotyczących opieki nad kobietą w ciąży – w dwóch różnych rodzajach umów: leczenie szpitalne oraz 

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w związku z wprowadzeniem nowego zakresu świadczeń: 

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC). 

W związku z powyższym, w celu oceny realizacji świadczeń dotyczących opieki nad kobietą w ciąży 

przeprowadzona zostanie analiza porównawcza wykonywania tych usług w ramach dotychczasowego sposobu 

rozliczania świadczeń w rodzaju  leczenie szpitalne oraz nowego w ramach KOC. Okres ewaluacji efektów wynika 

z naturalnego czasu trwania ciąży. Mierniki, które pozwolą na przeprowadzenie ewaluacji: 

1) procentowy udział kobiet w ciąży rozliczanych i finansowanych w ramach umowy w rodzaju leczenie 

szpitalne (LSZ) oraz umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK ); 

2) relacja liczby cięć cesarskich w stosunku do wszystkich porodów w ramach LSZ oraz SOK; 

3) liczba noworodków urodzonych w złym stanie ogólnym wobec wszystkich żywo urodzonych noworodków 

w ramach LSZ oraz SOK. 

 

 


