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Streszczenie: Artykuł podejmuje obszar tematyczny związany z zarządzaniem procedurą me-
dyczną z punktu widzenia płatnika – Narodowego Funduszu Zdrowia - NFZ. Dla celów artykułu 
autorzy przyjęli, że procedura medyczna jest projektem. Jako przykład wzięto projekt „Kom-
pleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)”. Obserwacja uczestnicząca auto-
rów artykułu wykazała, że niezbędne jest, aby traktować każdy kontrakt, zawarty i finansowany 
przez NFZ z poszczególnymi świadczeniodawcami, jako projekt. Traktowanie poszczególnych 
procedur medycznych kontraktowanych i finansowanych przez NFZ wymaga konsekwentnie 
stosowania wszystkich zasad związanych z zarządzaniem projektem. Niezmiernie istotne, a za-
razem bardzo trudne jest samo definiowanie procedur (projektów) medycznych finansowanych 
i kontraktowanych przez NFZ. W tym przede wszystkim struktur (pogrupowań) projektów me-
dycznych, na przykład kardiologicznych, pulmonologicznych, psychiatrycznych i innych. Bar-
dzo istotnym problemem jest określenie kryteriów standaryzacji projektów medycznych. 

Słowa kluczowe: procedura medyczna, zakres świadczeń, zarządzanie projektem, model, 
algorytm

Abstract: The article deals with the thematic area related to the management of the medical 
procedure from the point of view of the payer - National Health Fund - NHF. For the purpo-
ses of the article, the authors assumed that the medical procedure is a project. As an example 
of the project, the project: Comprehensive care after myocardial infarction (KOS) was taken. 
Participatory observation of the authors of the article showed that it is necessary to treat eve-
ry contract concluded and financed by the NHF with individual providers as a project. The 
treatment of individual medical procedures contracted and financed by the NHF requires 
the consistent application of all the rules related to project management. It is extremely im-
portant, but at the same time very difficult, to define medical procedures (projects) financed 
and contracted by the NHF. This includes, above all, the structures (groups) of medical pro-
jects, for example: cardiological, pulmonological, psychiatric and other. A very important 
problem is the definition of criteria for standardization of medical projects. 

Keyswords: medical procedure, project management, scope of medical services, model, algorithm

Wstęp

Tematyka artykułu dotyczy zagadnienia związanego z zarządzaniem procedurą 
medyczną z perspektywy instytucji finansującej świadczenia opieki zdrowotnej, tj. 
Narodowego Funduszu Zdrowia. W artykule opisano projekt o nazwie „Komplek-
sowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)”. W ocenie autorów każda 
umowa na świadczenia opieki zdrowotnej zawarta przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia ze świadczeniodawcą powinna być traktowana jako projekt i powinny mieć do 
niej zastosowanie wszelkie zasady dotyczące zarządzania projektem. Znaczącym 
problemem zidentyfikowanym przez autorów jest samo definiowanie projektów 
medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz określenie 
kryteriów standaryzacji projektów medycznych. 
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 W  artykule w  metodyce badawczej wykorzystano: obserwację uczestniczącą 
obydwu autorów, analizę przepisów prawnych obowiązujących w tej tematyce oraz 
przeprowadzono kwerendę piśmiennictwa krajowego i zagranicznego w badanym 
obszarze. W artykule przyjęto perspektywę płatnika procedur medycznych – NFZ, 
jako punkt wyjścia do rozważań nad zarządzaniem projektem medycznym. Przyjęta 
perspektywa uwzględnia wszystkich interesariuszy w procesie zarządzania (identy-
fikacji – kontraktowania) procedurą medyczną. Do badania autorzy wybrali projekt 
medyczny z obszaru kardiologii ze względu na: 

−	 powszechność chorób (choroba cywilizacyjna) z obszaru kardiologii,
−	 powszechność kontraktowania obszaru kardiologii, 
−	 wielkość środków finansowych, jakie NFZ przeznacza na tego typu procedury,
−	 projekt medyczny o nazwie „Kompleksowa opieka po zawale mięśnia ser-

cowego (KOS – zawał)”.
Każdy projekt, w tym projekt medyczny, ma cechy procesu, dlatego że: ma wy-

znaczony cel/cele, składa się z etapów skorelowanych z odpowiednim interwałem 
czasowym – harmonogramem (cykl życia), ma zdefiniowane zadania, przypisanych 
wykonawców o odpowiednich kompetencjach, adekwatną konstrukcję organizacji 
poszczególnych etapów, funkcji, zdefiniowane adekwatne zasoby materialne, nie-
materialne i prawne np. know-how, licencje, prawa autorskie i inne.

1. Wybrane aspekty zarządzania projektem w  organizacji

 Istotą definiowania kategorii projekt, jest lista jego wybranych cech charaktery-
stycznych, w tym: 

1. Projekt ma jeden, dający się określić cel oraz ściśle określone produkty koń-
cowe, wyniki lub rezultaty , zwykle definiowane za pomocą kosztów, termi-
nów oraz wymogów dotyczących działania.

2. Każdy projekt jest unikatowy, czyli ma na celu zrobienie czegoś innego od 
tego, czego dokonano wcześniej. Projekt stanowi działanie jednorazowe, 
którego nigdy nie da się powtórzyć w dokładnie ten sam sposób.

3. Projekty są działaniami tymczasowymi, każdy z  nich wymaga doraźnego 
skompletowania zespołu, materiałów, sprzętu i wyposażenia w celu realiza-
cji konkretnego zadania w wyznaczonym terminie. Po wykonaniu zadania 
struktura ta ulega rozwiązaniu.

4. Projekty tworzone są ponad podziałami organizacyjnymi i funkcjonalnymi, 
ponieważ do ich realizacji potrzebne są talenty i umiejętności osób różnych 
profesji, należących do różnych organizacji i sprawujących różne funkcje.

5. Unikatowość każdego projektu sprawia, że wiąże się on z nowością oraz ry-
zykiem. Projekt może wymagać wykorzystania nowych technologii lub pro-
cesów, a organizacja, która go realizuje, podejmuje duże ryzyko i staje przed 
wieloma niewiadomymi.
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6. Organizacja realizująca projekt zwykle ma coś do stracenia. Praca wymaga 
specjalnej kontroli lub wysiłków, ponieważ porażka zagraża pozycji organi-
zacji lub jej celom.

7. Projekt to proces działań prowadzący do realizacji wyznaczonego celu. Pro-
ces ten składa się z kilku etapów, zwanych cyklem życia projektu. Zadania, 
ludzie, organizacje i  inne zasoby zaangażowane w  projekt zmieniają się 
w miarę tego, jak projekt przechodzi z jednego etapu w drugi.

 Wiele działań mających na celu ratowanie ludzkiego życia czy pomoc poszko-
dowanym w  katastrofach i  kataklizmach, ale także codzienne usługi (procedury) 
medyczne, realizowane dla pacjentów przez szpitale oraz inne placówki ochrony 
zdrowia, również stają się projektami1. 

 Zarządzanie projektem jest procesem, w trakcie którego osoba kierująca projek-
tem przeprowadza celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w jego 
skład oraz dokonuje odpowiedniej alokacji przydzielonych do realizacji projektu 
środków, posługując się przy tym odpowiednimi technikami i metodami, aby osią-
gnąć narzucone wymagania w określonym terminie i po wyznaczonych kosztach2. 

Przez alokację środków należy tutaj rozumieć odpowiednio: zasoby ludzkie, 
zasoby finansowe oraz wyposażenie (aktywa trwałe, aktywa niematerialne i praw-
ne). Realizacja oczekiwań, potrzeb czy celów wyznaczonych przez zleceniodawcę 
projektu oraz oczekiwań innych stron (interesariuszy projektu), zaangażowanych 
w  projekt, musi nastąpić zgodnie z  warunkami umowy zawartej pomiędzy tymi 
stronami, które w szczególności precyzują: 

•	 przedmiot, koszt, czas i zakres projektu,
•	 potrzeby i oczekiwania zleceniodawcy projektu,
•	 wymagania zarówno zdefiniowane, jak i niezdefiniowane3. 
Kwerenda piśmiennictwa krajowego i zagranicznego definiuje różne ilości po-

szczególnych faz realizacji projektu. W artykule Model cyklu zarządzania projektem 
(PMLC) projekt to zespół procesów, na który składają się następujące fazy: 

−	 definiowanie projektu,
−	 planowanie projektu, 
−	 realizowanie projektu,
−	 kontrolowanie projektu,
−	 zamknięcie projektu4. 
W fazie planowania są zbierane oraz opracowywane informacje niezbędne do 

odpowiedniego wykonania projektu. Dobry plan jest podstawą do zrealizowania 

1 J.M. Nicholas, H. Steyn, Zarządzanie projektami. Zastosowanie w biznesie, inżynierii i nowoczesnych 
technologiach, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 26.
2 P. Jędrych, P. Pietras, M. Szczepańczyk, Zarządzanie projektami, Politechnika Łódzka, Łódź 2012, s. 11.
3  Ibidem, s.11.
4 R. Wysocki, Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Onepress, Gliwice 
2013,  s. 84.
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prac projektowych. Plan projektu może być przygotowywany w formie dokumentu 
lub zbioru dokumentów. Powinien zawierać takie elementy składowe, jak: 

o zakres projektu, czyli ogół pracy, jaki powinien być wykonany do realizacji 
projektu,

o harmonogram prac projektowych oraz podział zadań związanych z wyko-
naniem tychże prac,

o budżet projektu5. 
Wśród wielu definicji projektu jakie można znaleźć w piśmiennictwie krajowym 

i zagranicznym, autorzy przedstawiają definicję podkreślającą jego strukturę. Jedna 
z nich brzmi następująco: projekt składa się z następujących elementów: 

•	 opracowania wstępnej struktury zarządzania projektem,
•	 wyboru kierownika projektu oraz członków zespołu realizującego projekt,
•	 oceny wykonalności projektu,
•	 wstępnego oszacowania kosztów,
•	 opracowania wstępnego harmonogramu,
•	 określenia parametrów jakości oraz jego wyników,
•	 określenia misji projektu oraz jego wstępnego opisu6. 
Niezwykle istotną składową w   procesie zarządzania projektem jest jego oce-

na z punktu widzenia organizacji definiującej. Informacje pochodzące z oceny po-
szczególnych projektów organizacji i zbudowana na tej podstawie wiedza jest ka-
pitałem kategorii zasobów niematerialnych i prawnych może mieć charakter tzw. 
goodwill-u w  organizacji. Goodwill (ang. goodwill – renoma, reputacja; wartość 
renomy, reputacji; niem. Geschaftswert – nadwartość) to nadwyżka zyskowności 
danego przedsiębiorstwa nad średnią zdolnością generowania zysków podmiotów 
z danej branży. Jest to jeden z elementów wchodzących w skład pozycji bilansowej 
wartości niematerialnych i prawnych o nazwie wartość firmy. Wartość firmy (np. 
logo, marki), w tym goodwill, staje się składową wartości przedsiębiorstwa, będąc 
nadwyżką w godziwie oszacowanej wartości podmiotu gospodarczego z uwzględ-
nieniem zdolności do generowania zysków w przyszłości – nad sumą wartości jego 
aktywów7. Goodwill jest definiowany też jako suma wartości elementów pozamająt-
kowych, pozamaterialnych przedsiębiorstwa8.

Tak jak wskazano wyżej, niezmiernie istotna jest ocena realizacji poszczegól-
nych projektów. Chodzi o parametry ilościowe, jakościowe (kryteria), interwał cza-
sowy oceny (on-line, okresowo) oceny projektu. Według autorów artykułu ocena 
powinna zawierać: 

5 M. Sołtysik, M. Wesołowska, Współczesne trendy w zarządzaniu, MFiles, Kraków 2016, s. 84.
6 P. Charette, A. Mitchell, S. Mazur, E. McSweeney, Zarządzanie projektem. Poradnik dla samorządów 
terytorialnych, MSAP, Kraków 2004, s. 7.
7 M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie,  AE Kraków, Kraków 2005, s. 141-142.
8 A. Jaki, Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i wycena wartości, Zakamycze, Kraków 2000, s. 47.
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	 opis realizacji projektu, pokazujący podjęte działania i umożliwiający oma-
wianie wniosków, 
	  odpowiedź na pytanie, czy zostały zrealizowane cele i jaka jest ocena bene-

ficjenta projektu, 
	 szczegółową ocenę stopnia realizacji celów,
	 raportowanie i monitorowanie szczegółowych uwag, w tym zdarzeń niepożą-

danych związanych z zakresem projektu, refleksji identyfikowanych w trakcie projektu, 
	 identyfikowanie efektywności każdego zdefiniowanego etapu i  obszaru 

projektu oraz projektu jako całości i szczegółowa analiza przyczyn poziomu efek-
tywności, 
	 wnioski dotyczące kierunków zmian w  funkcjonowaniu poszczególnych 

obszarów projektu oraz projektu jako całości,
	 identyfikację uwag otoczenia, np. stowarzyszeń pacjentów, izb samorządu 

medycznego, firm farmaceutycznych i  innych, poszczególnych obszarów projektu 
oraz projektu jako całości.

Autorzy artykułu pragną zwrócić uwagę na bardzo interesujący aspekt zarządza-
nia projektem, a mianowicie na wiedzę nabytą (z ang. lesson learned, lesson learnt), 
czyli doświadczenie projektowe w trakcie realizacji projektu. Analizuje się przyczyny 
powodzeń, porażek i próbuje wysnuć wnioski na przyszłość, które zwiększą efektyw-
ność czy jakość realizacji projektu. Stąd bardzo ważne jest, aby organizacja nauczy-
ła się gromadzić i wykorzystywać dane (zorganizowanie i ustrukturalizowanie bazy 
danych) dla definiowania algorytmów tworzenia informacji, wiedzy, aż do sztucznej 
inteligencji, wykorzystywanych w trybie on-line lub w przyszłych projektach. W tym 
kontekście należy wykorzystywać współczesne technologie teleinformatyczne, inter-
netowe, w tym np. Cloud computing, Big Data dla gromadzenia i przetwarzania da-
nych, a zdobytą podczas realizacji projektów wiedzę wykorzystywać aktualnie – on-
-line lub w przyszłości w zarządzaniu projektami. Zalety lesson learnt to: 

−	 gromadzenie doświadczeń projektowych – organizacja może zachować cią-
głość wiedzy projektowej,

−	 uwzględnianie unikatowości projektów, dlatego że dostępne i globalne źró-
dła wiedzy projektowej mogą być postrzegane zbyt ogólnikowo i nieprzystosowane 
do specyfiki realizacji projektów – stąd posiadanie własnej, nabytej wiedzy jest bar-
dzo pożądane,

−	 obniżenie ryzyka projektowego poprzez gromadzenie doświadczenia pro-
jektowego9. 

 Wśród wielu pozycji piśmiennictwa jakie autorzy artykułu przeanalizowali, po-
wszechne jest definiowanie trzech kryteriów oceny, którymi są: koszt, zakres oraz 
czas. Parametry powyższe powinny być równoważone i pełnić cztery funkcje:

9 https//: mfiles.pl/pl/index.php/Zarządzanie_projektem, styczeń 2020 r.
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•	 funkcję orientacyjną, wskazującą realizatorom projektu możliwe kierunki działań,
•	 funkcję selekcyjną, pozwalającą na wybór najbardziej optymalnych rozwiązań,
•	 funkcję koordynacyjną, umożliwiającą dekompozycję celu głównego na 

cele cząstkowe, co z kolei pozwala na koordynację poszczególnych kroków w reali-
zacji projektu,

•	 funkcję kontrolną, polegającą na ustaleniu określonej wartości dla jedne-
go lub więcej parametrów (np. czasu lub kosztu), które powinny zostać osiągnięte 
w badanym czasie rozwoju projektu – pozwala to zorientować się w stadium za-
awansowania projektu10. 

2. Charakterystyka projektu medycznego na przykładzie zakresu 
świadczeń – „Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego 

(KOS-zawał)”
 
Na potrzeby artykułu autorzy przyjęli, że zakres świadczeń „Kompleksowa opie-

ka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)” i składające się na ten zakres proce-
dury medyczne odpowiadają kategorii „projekt medyczny”. 

Pojęcie procedury medycznej zdefiniowane zostało w  artykule 5  pkt 42 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm. ) i brzmi 
następująco: „Jest to postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, pro-
filaktyczne, rehabilitacyjne lub orzecznicze przy uwzględnieniu wskazań do jego 
przeprowadzenia, realizowane w warunkach określonej infrastruktury zdrowotnej 
przy zastosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych”. 

Jak wskazują M. Ziegman, J. Zwierowicz, F. Gajek, procedura medyczna to ele-
mentarne świadczenie zdrowotne, które jest nośnikiem kosztów w ośrodku je wy-
konującym, a równocześnie jest świadczeniem powtarzalnym i możliwym do samo-
dzielnego wyodrębnienia11.

D. Michalska-Sieniawska określa procedurę medyczną jako ciąg zdefiniowanych 
czynności, koniecznych w celu wykonania określonego zadania (algorytm). Okre-
ślenie tej procedury może przyjąć formę ogólnego wzoru postępowania – instruk-
cji, np. opublikowanej przez Naczelną Izbę Lekarską. W zakres pojęcia procedury 
medycznej wchodzą czynności konieczne do wykonania (specjalistyczne), które 
określone są wytycznymi – zaleceniami będącymi częścią składową tej procedury12. 

10 P. Jędrych, P. Pietras, M. Szczepańczyk, Zarządzanie projektami, Politechnika Łódzka, Łódź 2012, s. 12.
11 M. Ziegman, J. Zwierowicz, F. Gajek, Metoda oznaczania kosztów jednostkowych procedur medycz-
nych, „Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej” 1996, nr 9-10, s. 15.
12 D. Michalska-Sieniawska, Prawne aspekty standaryzacji w medycynie jako mechanizmu wprowadza-
jącego nowe procedury medyczne, [w:] J. Sobczak, M. Reshef (red.), Nowe procedury medyczne a prawo, 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 86-87.



264 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

Definicja legalna zakresu świadczeń znajduje się w   Załączniku do rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z tym przepisem zakre-
sem świadczeń jest świadczenie lub cała grupa świadczeń, do których określona 
została w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia kwota finansowania.

 Powszechność występowania szeroko rozumianych chorób serca (choroba 
współczesnej cywilizacji) i związana z tym częstość występowania zgonów serco-
wo-naczyniowych jest skorelowana z wieloma procedurami medycznymi, których 
płatnikiem jest NFZ. Powyższe skłoniło autorów artykułu do wyboru projektu me-
dycznego z obszaru kardiologii. Tym projektem są procedury medyczne, które skła-
dają się na zakres świadczeń o  nazwie „Kompleksowa opieka po zawale mięśnia 
sercowego (KOS-zawał)”. 

Wybrany projekt medyczny realizuje postępowanie diagnostyczne, lecznicze, 
pielęgnacyjne, rehabilitacyjne oraz profilaktyczne.

 Projekt medyczny „Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-
-zawał)” to kardiologiczne procedury medyczne o  konstrukcji kompleksowej, 
wieloetapowej, długotrwałej. Projekt ten został wprowadzony przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia w  maju 2017 roku. Szczegółowy opis świadczeń wchodzących 
w zakres Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego oraz zasady rozlicza-
nia tych świadczeń pierwotnie określone były w Zarządzeniu Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia Nr 38/2017/DSOZ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia 
kompleksowe. Zarządzenie było kilkakrotnie zmieniane. Od dnia 1 stycznia 2020 
r. realizacja umowy w zakresie KOS-zawał uregulowana jest Zarządzeniem Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 166/2019/DSOZ z  dnia 29 listopada 2019 r. 
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – 
świadczenia kompleksowe. Zarządzenie to zawiera m.in. opis przedmiotu umowy, 
specyfikację zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udziela-
nia świadczenia KOS-zawał, warunki wykonania i finansowania świadczenia. 

Projekt „Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)” od 
strony organizacji udzielenia świadczenia przez świadczeniodawcę składa się z na-
stępujących modułów:

1. Leczenie – w tym hospitalizacja pacjenta z powodu zawału serca (diagno-
styka inwazyjna, leczenie zachowawcze, leczenie inwazyjne); elektroterapia oraz 
ustalenie planu leczenia pacjenta. 

2. Rehabilitacja – w tym w szczególności rehabilitacja kardiologiczna realizo-
wana w warunkach szpitalnych.

3. Monitorowanie – w tym wizyta koordynująca, specjalistyczna opieka kar-
diologiczna w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca zgodnie z przyjętym 
i ustalonym dla każdego pacjenta indywidualnym planem leczenia.
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Struktura projektu medycznego KOS-zawał z  punktu widzenia jego realizacji 
przez świadczeniodawcę to złożony i  wieloetapowy projekt. Każdy etap jest wie-
lowarstwowy i  poddany presji czasu. Świadczeniodawca realizujący umowę w ra-
mach projektu KOS-zawał obowiązany jest spełniać warunki i  wymagania okre-
ślone w zarządzeniu Prezesa NFZ oraz w innych przepisach. Kompleksowa opieka 
realizowana jest w  różnych podmiotach, ale musi być skoordynowana przez jed-
nego świadczeniodawcę – tzw. podmiot koordynujący. Podmiotem tym jest szpital 
posiadający oddział kardiologiczny, zapewniający jednocześnie wymaganą infra-
strukturę do realizacji świadczeń w ramach opieki kompleksowej. Podmiot koordy-
nujący organizuje i  nadzoruje wszystkie działania związane z opieką nad pacjentem 
w  ramach hospitalizacji oraz w  okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału, pro-
wadzi diagnostykę, opracowuje indywidulany plan leczenia, zapewnia leczenie za-
biegowe, odpowiednią rehabilitację kardiologiczną, ambulatoryjną specjalistyczną 
opiekę kardiologiczną, prowadzi dokumentację medyczną oraz sprawozdawczość 
z udzielonych świadczeń.

3. Zarządzanie projektem medycznym w NFZ na przykładzie 
„Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)”

Proces zarządzania medycznym projektem „Kompleksowa opieka po zawale 
mięśnia sercowego (KOS-zawał)” zostanie przedstawiony jako wieloetapowy algo-
rytm – algorytm opisowy. Wieloetapowy algorytm składa się z operandów (etapów) 
oraz węzłów decyzyjnych (decyzji podejmowanych przez płatnika – NFZ). 

Algorytm składa się z następujących składowych:
1. Plan zakupu świadczeń.
Obowiązek sporządzenia planu zakupu świadczeń wynika z  przepisu art. 

131b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1493, ze zm.) – 
zwanej dalej ustawą o świadczeniach. Plan zakupu przygotowywany jest w celu 
optymalnego zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Oddział 
wojewódzki, przygotowując plan zakupu na rok kolejny i rozdzielając otrzymane 
środki na poszczególne zakresy, uwzględnia zarówno priorytety regionalne, jak 
i ogólnopolskie. 

Struktura planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej musi uwzględniać w szcze-
gólności: 
	mapę regionalną występowania poszczególnych chorób,
	 stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.
Zgodnie z art. 131b ustawy o świadczeniach plan zakupu świadczeń opieki zdro-

wotnej składa się z dwóch części: 
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o części ogólnej, gdzie wskazuje się priorytety w zakresie finansowania świadczeń 
opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej,

o części szczegółowej, w której określone są obszary terytorialne, dla których 
przeprowadza się postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej. Ponadto część szczegółowa zawiera maksymalną liczbę umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, która zostanie zawarta na danym obsza-
rze, w danym zakresie lub rodzaju świadczeń. 

Opracowując założenia do planu zakupu świadczeń, Narodowy Fundusz Zdro-
wia wykorzystuje informacje uzyskiwane w swojej bieżącej działalności, w tym in-
formacje o poziomie realizacji świadczeń, czasie oczekiwania na świadczenia czy 
też strukturze podmiotów leczniczych na danym obszarze.

2. Węzeł decyzyjny A: Czy zostały uwzględnione wszystkie niezbędne infor-
macje do przygotowania założeń do planu zakupu?

TAK:  przechodzimy do pkt 3 
NIE:  uwzględniamy pozostałe informacje, także te, które pozyskał od-

dział NFZ w trakcie opracowywania założeń, przechodzimy do pkt 1 
3. Opracowanie planu zakupu świadczeń na dany rok według ww. założeń. 

Plan zakupu opracowuje oddział wojewódzki NFZ.
4. Weryfikacja regionalnego (wojewódzkiego) planu zakupu, w  tym przede 

wszystkim weryfikacja z  wielkością budżetu, z  uwzględnieniem poszczególnych 
procedur medycznych – projektami, przyjętymi priorytetami i założeniami. 

5. Węzeł decyzyjny B: Czy opracowany plan zakupu jest kompatybilny z opra-
cowanym planem finansowym, priorytetami i założeniami?

TAK: przechodzimy do pkt 6 
NIE:  przechodzimy do pkt 2 
6. Przygotowanie postępowania konkursowego dotyczącego poszczególnych 

zakresów świadczeń – procedur medycznych w oparciu o opracowany regionalny 
plan zakupu świadczeń – powołanie komisji konkursowych przez o/NFZ.

7. Ogłoszenie postępowania konkursowego dla świadczeniodawców zgodnie 
z planem zakupu świadczeń – poszczególnych procedur (projektów) medycznych. 

Szczegółowe regulacje dotyczące postępowania w sprawie o zawarcie umów ze 
świadczeniodawcami określone są w art. 139 i n. ustawy o świadczeniach. 

8. Badanie złożonych ofert i wyłonienie oferentów, którzy spełniają kryteria 
i warunki określone w obowiązujących przepisach.

9. Negocjacje warunków finansowania w  poszczególnych zakresach świad-
czeń – procedurach (projektach) będących przedmiotem konkursu.

10. Węzeł decyzyjny C: Czy postępowanie konkursowe wyłoniło świadczenio-
dawcę dla poszczególnych procedur (projektów) medycznych?

TAK:  przechodzimy do pkt 12
NIE:  przechodzimy do pkt 11 
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11. Komisja konkursowa określa przyczyny braku wyłonienia świadczenio-
dawcy w konkursie na poszczególne zakresy (projekty) medyczne, w tym:

a) braki formalne w dokumentacji konkursowej,
b) nieodpowiednia liczba pracowników medycznych (lekarzy, pielęgniarek, 

psychologów, rehabilitantów i innych),
c) nieodpowiednie wyposażenie w sprzęt medyczny.
12. Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego.
13. Przygotowanie umowy z konkretnym podmiotem świadczącym poszczegól-

ne zakresy świadczeń – procedury (projekty) medyczne, wyłonionym w postępowa-
niu konkursowym, zgodnie z  przepisami z  art. 155 i n. ustawy o świadczeniach.

14. Podpisanie umowy z podmiotem – świadczeniodawcą. 
15. W  przypadku będącego tematem niniejszego artykułu projektu – zakres 

świadczeń KOS -zawał Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia świadczeniodawcy 
do obsługi procesów koordynowanego udzielania świadczeń aplikacji internetowej 
AP-PKUŚ (moduł Centralny). Aplikacja umożliwia rejestrację leczenia pacjentów 
po przebytym zawale mięśnia sercowego i sprawozdawanie udzielonych pacjentom 
świadczeń wchodzących w zakres KOS-zawał. W aplikacji rejestrowane są dane do-
tyczące wszystkich leczonych w ramach umowy świadczeniobiorców. Warunkiem 
sfinansowania udzielonych świadczeń w całym okresie obowiązywania umowy jest 
prawidłowe sprawozdawanie danych o udzielonych świadczeniach.

16. Finansowanie udzielonych świadczeń na podstawie prawidłowej sprawoz-
dawczości oraz w oparciu o sporządzone przez świadczeniodawcę dokumenty fi-
nansowo-księgowe (faktury papierowe i e-faktury).

17. Przeprowadzanie kontroli realizacji umowy o  udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (w oparciu o art. 61a ustawy o świadczeniach) w szczególności w zakresie:

organizacji, sposobu i jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich 
dostępności; udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności 
z obowiązującymi przepisami, a także z wymaganiami określonymi w tej umowie; 
zasadności wyboru leków, stosowanych w profilaktyce, leczeniu, rehabilitacji i ba-
daniach diagnostycznych.

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie dokonanych analiz sporządza plan 
kontroli na dany rok, który jest podstawą do przeprowadzania konkretnej kontroli 
u  konkretnego świadczeniodawcy. Możliwe jest przeprowadzenie u  świadczenio-
dawcy kontroli doraźnej, poza planem kontroli. 
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Rysunek 1. Algorytm projektu medycznego
Figure 1. Medical design algorithm

Źródło: opracowanie własne.
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Przedstawiony wyżej algorytm opisuje poszczególne etapy identyfikacji, wdroże-
nia oraz kontroli projektu medycznego finansowanego ze środków publicznych, re-
alizowanych przez oddział wojewódzki NFZ. Zaproponowany algorytm ze względu 
na liczbę oraz złożoność struktur projektów medycznych musi być na stosunkowo 
wysokim poziomie ogólności, aby objąć dużą liczbę rodzajów projektów medycz-
nych. Szczególnie pogłębiająca się złożoność poszczególnych procedur w ramach 
projektów medycznych ma istotne wyzwanie dla formułowania, przygotowania 
i wdrożenia współczesnych procedur projektów medycznych finansowych z NFZ.

Złożoność projektów medycznych wynika między innymi z:
	dynamicznego postępu wiedzy medycznej, co skutkuje coraz większą spe-

cjalizacją w zakresie poszczególnych procedur, terapii medycznych,
	dynamicznego postępu w rozwoju i zastosowaniu w ochronie zdrowia współ-

czesnych technologii i know-how, sprzętu do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, np.  
e-rehabilitacja, telemedycyna i inne,
	dynamicznej zmiany w postawach zdrowotnych jednostek oraz poszczegól-

nych grup społecznych.
Wskazane wyżej wyzwania determinują konstrukcję współczesnych projektów 

medycznych, w tym finansowanych ze środków publicznych – NFZ. Niezmiernie 
istotne jest, aby definiowane projekty medyczne równoważyły z jednej strony coraz 
głębszą specjalizację i dużą dynamikę zachowań ludzi, kompetencji lekarzy i innych 
zawodów medycznych, zmian technologii, sprzętu, a drugiej – uwarunkowania eko-
nomiczno-finansowe w naszym kraju i społeczeństwie.

Na podstawie przeprowadzonych badań autorzy wskazują następujące przesłanki: 
	wyższy poziom standaryzacji poszczególnych projektów medycznych pro-

wadzi do lepszego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych jednostek oraz poszczegól-
nych grup społecznych,
	 stworzenie hurtowni podprocedur dla projektów medycznych prowadzi do 

optymalizacji dostępności świadczeń dla pacjentów, zwiększa efektywność ekono-
miczną płatnika. 

Podsumowanie (wnioski)

Kompleksowa opieka kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego – KOS-zawał 
jest bardzo interesującym przykładem projektu z obszaru ochrony zdrowia. Wynika to  
ze specyfiki projektów medycznych oraz znaczenia w  ochronie zdrowia społe-
czeństw (liczba przypadków tego typu zachorowań oraz wysokość ponoszonych na 
procedurę nakładów). Projekt medyczny KOS-zawał jest dobrym przykładem do 
analizy zarządzania projektami medycznymi. Przykład projektu medycznego, który 
był przedmiotem analizy w niniejszym artykule, wskazuje na to, aby w zarządzaniu 
projektami medycznymi uwzględnić między innymi:
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a) zwiększenie standaryzacji złożonej i wielowymiarowej struktury każdego 
projektu medycznego, 

b) precyzyjne ustalenie komunikacji w projekcie, w tym na etapie definiowa-
nia, realizacji (bieżące monitorowanie) oraz oceny skuteczności z punktu widzenia 
dobra pacjenta w korelacji do poniesionych nakładów, w  tym kanałów, narzędzi, 
rodzaju, języka i innych aspektów komunikacji,

c) opracowanie systemu analizy dla ograniczenia lub wyeliminowania zda-
rzeń niepożądanych, wynikających z realizacji danego projektu medycznego,

d) zdefiniowanie obszaru projektu medycznego związanego z  pacjentem po 
realizacji danej procedury medycznej,

e) wdrażanie modułów do projektów medycznych związanych z telemedycy-
ną zarówno od strony pacjenta, w  tym poprzez monitorowanie jego parametrów 
zdrowotnych, jak i od strony płatnika – monitorowanie przebiegu realizacji projek-
tu medycznego (osiągania założonych celów przez płatnika i świadczeniodawcę).

Uwzględnienie przedstawionych wniosków pozwoli zwiększyć dobro pacjenta 
w korelacji do poniesionych nakładów przez płatnika. 
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