
Oświadczenie Śląskiego OW NFZ 
 

 

W związku z opublikowanym w dzienniku „Super Express” artykułem pt. „573 dni w kolejce 

do usunięcia zaćmy” Śląski OW NFZ wyjaśnia: 

 

W ramach umów ze Śląskim OW NFZ na terenie województwa śląskiego operacje usunięcia zaćmy 

wykonują 32 podmioty, ze zróżnicowanym czasem oczekiwania.  

 

Obecnie na ten zabieg oczekuje ponad 77 000 pacjentów w tzw. kategorii stabilnej oraz 2 200  

przypadków pilnych, a tzw. pierwszy wolny termin wskazany jest na wrzesień br. 

 

Podkreślamy, że Śląski OW NFZ na bieżąco monitoruje kolejki oczekujących. Co warte uwagi, 

świadczeniodawcy niejednokrotnie informują nas, że wielu zapisanych wcześniej pacjentów niestety 

nie stawia się na zabieg we wskazanym terminie. Liczymy, ze prowadzona akcja informacyjna: 

„Pacjencie, odwołaj swoją wizytę”, odniesie długofalowo pozytywne skutki i zwiększy 

odpowiedzialność pacjentów, a tym samym usprawni organizację pracy szpitali. 

 

Monitoring kolejek to jedno, ale najważniejsze to systematyczne zwiększanie finansowania w tym 

zakresie przez Śląski OW NFZ. 

 

Warto wyliczyć środki, jakie w ostatnich latach Śląski OW NFZ przeznaczał na finansowanie operacji 

usunięcia zaćm: w 2015 roku wydatkowana kwota na ten zakres wynosiła 76 mln zł, w 2016 – 79 mln 

zł, podobnie w 2017 – procentowo kwota wzrośnie o prawie 10 % w porównaniu do roku ubiegłego. 

 

W samym 2017 roku w celu jak najlepszego rozdysponowania dodatkowych środków finansowych 

przeprowadzona została szczegółowa analiza, obejmująca zarówno poziom wykonania umów  

w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie okulistyka w pierwszym miesiącu bieżącego roku, jak  

i dostępność do powyższych świadczeń (liczba osób oczekujących, średni czas oczekiwania oraz 

dynamika zmian ww. czynników w porównaniu ze styczniem 2016 roku), a także potencjał 

wykonawczy (personel medyczny i odpowiedni sprzęt), posiadany przez świadczeniodawców 

realizujących przedmiotowe umowy.  

 

Przygotowane propozycje wprowadzenia zmian wartości umów, zostały ponadto omówione  

na spotkaniu z konsultantem wojewódzkim ds. okulistyki panem prof. dr. n. med. Edwardem Wylęgałą, 

który potwierdził posiadanie przez świadczeniodawców wystarczającego potencjału wykonawczego, 

niezbędnego dla zrealizowania świadczeń w liczbie wynikającej z proponowanych przez Oddział 

zwiększeń wartości przedmiotowych umów. 

 

Należy podkreślić, że w proponowanych zmianach poziomu finansowania umów uwzględniono 

również taki czynnik jak położenie geograficzne. W stosunku do podmiotów realizujących świadczenia 

na obszarze leżącym w pobliżu granicy państwowej wprowadzono dodatkowy współczynnik, 

wynoszący 30%, którego celem jest zwiększenie dostępności do leczenia w tym zakresie  

dla pacjentów z tych terenów. 

 

Poza tym, w przypadku świadczeniodawców, którzy w związku ze zwiększeniem finansowania 

przez Oddział przedmiotowych świadczeń w roku 2016 zredukowali, w porównaniu ze styczniem roku 

ubiegłego, zarówno liczbę osób oczekujących, jak średni czas oczekiwania (przypadki pilne) 

wprowadzono dodatkowy współczynnik wynoszący 25%. 

 

Szpital wspomniany w artykule, tj. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, było jednym z beneficjentów ostatniego 

zwiększenia finansowania, tj. otrzymało dodatkowe środki w wysokości 1 075 516,00 zł.  


