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Zniesienie limitów w opiece specjalistycznej  

- co oznacza dla pacjentów? 

 

Dostęp do opieki specjalistycznej jest kluczowym dla pacjentów wskaźnikiem oceny 

sprawności ochrony zdrowia. Istnieją solidne dowody na uzasadnienie tego twierdzenia. 

Według badania opinii publicznej, przeprowadzonego w maju 2021 r. przez IBRiS na zlecenie 

Federacji Przedsiębiorców Polskich na pytanie o najpilniejszą potrzebę chorych aż 82% 

ankietowanych wskazało właśnie dostęp do porad specjalistów. To zdecydowanie wyższy 

odsetek od pozostałych najczęściej padających odpowiedzi. Trzy razy mniej badanych uznaje 

za kłopot dostęp do lekarzy rodzinnych, opieki szpitalnej lub brak monitorowania jakości 

w ośrodkach. Zasadnicza część debaty publicznej o długich kolejkach do świadczeń dotyczy 

właśnie relatywnie prostych usług, czyli porad specjalistów. Od wielu lat jest to problem 

nierozwiązany. 

Niestety, niezaspokojone potrzeby zdrowotne pacjentów widać właśnie poprzez czas 

oczekiwania na wizytę u specjalisty. Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu 

Zdrowia prezentują jednoznaczne informacje. Od wielu lat czas oczekiwania na wizytę 

u specjalistów rośnie w większości obszarów. Na stronach Sejmu najnowsze sprawozdanie 

dotyczy 2019 r. Czytając dokument można między innymi przeczytać, że w przypadku wielu 

zakresów na poziomie opieki specjalistycznej (Tabela I) kolejki uległy wydłużeniu, a średni 

czas oczekiwania jest dłuższy niż w poprzednich latach: 

 w poradniach neurochirurgicznych: 

o czas oczekiwania wzrósł o 26 dni do poziomu 57 dni dla trybu pilnego; 

o liczba oczekujących w trybie pilnym wzrosła z 3,9 tys. do 6,1 tys. osób; 

 w poradniach kardiologicznych liczba pacjentów oczekujących wzrosła o połowę, 

a czas oczekiwania w trybie pilnym wynosi 19 dni i jest 70% dłuższy niż rok wcześniej; 

 w poradniach gastroenterologicznych czas oczekiwania w trybie pilnym uległ więcej 

niż podwojeniu z 8 dni do 18 dni. 

 

Kolejki wydłużają się również w pediatrii – średni czas oczekiwania na wizytę 

u otolaryngologa dziecięcego wzrósł do 45 dni w trybie pilnym, a w trybie zwykłym czas 

oczekiwania na świadczenie wydłużył się pomimo spadku liczby pacjentów oczekujących 

(Tabela II). 
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Tabela I. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 5 wybranych komórek organizacyjnych z największą 

wartością mediany średniego rzeczywistego czasu oczekiwania dla kategorii medycznej „przypadek stabilny”, 

na koniec grudnia 2019 r. (na podstawie „Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 

2019 rok”, str. 168) 

Nazwa komórki 

organizacyjnej 

 
2017 2018 2019 

Kategoria 

medyczna: 

przypadek 

liczba osób 

oczekujących 

śr. czas 

oczekiwania 

(dni)-

mediana 

liczba osób 

oczekujących 

śr. czas 

oczekiwania 

(dni)-

mediana 

liczba osób 

oczekujących 

śr. czas 

oczekiwania 

(dni)-

mediana 

Poradnie 

endokrynologiczne 

pilny 5 961 18 7 182 21 9 646 27 

stabilny 92 140 230 96 256 233 108 146 213 

Poradnie 

neurochirurgiczne 

pilny 2 757 27 3 891 31 6 059 57 

stabilny 28 024 156 27 661 177 33 457 173 

Poradnie 

kardiologiczne 

pilny 8 746 11 10 290 11 15 041 19 

stabilny 118 075 115 116 843 115 150 683 117 

Poradnie 

gastroenterologiczne 

pilny 2 255 7 2 873 8 4 519 18 

stabilny 41 196 85 41 756 88 49 739 103 

Poradnie 

okulistyczne 

pilny 4 938 - 6 244 - 8 954 - 

stabilny 265 506 67 263 379 71 293 574 78 

 

Tabela II. Leczenie szpitalne – wybrane komórki organizacyjne z największą wartością mediany średniego 

rzeczywistego czasu oczekiwania dla kategorii medycznej „przypadek stabilny” dla dzieci,  według stanu 

na koniec grudnia 2019 r. (na podstawie „Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 

2019 rok”, str. 171) 

Nazwa komórki 

organizacyjnej 

 
2017 2018 2019 

Kategoria 

medyczna: 

przypadek 

liczba osób 

oczekujących 

śr. czas 

oczekiwania 

(dni)-

mediana 

liczba osób 

oczekujących 

śr. czas 

oczekiwania 

(dni)-

mediana 

liczba osób 

oczekujących 

śr. czas 

oczekiwania 

(dni)-

mediana 

Oddziały 

otolaryngologiczne 

dla dzieci 

pilny 812 23 1 360 33 1 560 45 

stabilny 12 372 160 12 213 164 9 938 172 

Oddziały 

neurochirurgiczne 

pilny 6 489 29 7 168 17 7 355 16 

stabilny 31 043 117 28 297 91 28 827 90 
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Rosną również kolejki w psychiatrii dziecięcej, którą wszyscy kluczowi 

interesariusze systemu ochrony zdrowia wskazują jako dziedzinę kluczową dla poprawy 

dramatycznej sytuacji związanej ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Tutaj również 

średni czas oczekiwania na świadczenie wzrósł od kilku do kilkunastu dni (Tabela III). 

 

Tabela III. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – wybrane komórki organizacyjne z największą 

wartością mediany średniego rzeczywistego czasu oczekiwania dla kategorii medycznej „przypadek 

stabilny”, według stanu na koniec grudnia 2019 r. (na podstawie „Sprawozdanie z działalności Narodowego 

Funduszu Zdrowia za 2019 rok”, str. 173) 

Nazwa 

komórki 

organizacyjnej 

 
2017 2018 2019 

Kategoria 

medyczna: 

przypadek 

liczba osób 

oczekujących 

śr. czas 

oczekiwania 

(dni)-

mediana 

liczba osób 

oczekujących 

śr. czas 

oczekiwania 

(dni)-

mediana 

liczba osób 

oczekujących 

śr. czas 

oczekiwania 

(dni)-

mediana 

Poradnie dla 

osób z 

autyzmem 

dziecięcym 

pilny 465 - 410 - 360 - 

stabilny 3 176 34 3 433 24 4 163 45 

Poradnie 

zdrowia 

psychicznego 

dla dzieci 

pilny 120 - 211 - 294 - 

stabilny 7 439 28 8 332 31 10 987 38 

Oddziały 

leczenia 

zaburzeń 

nerwicowych 

pilny 101 - 92 - 126 - 

stabilny 5 098 24 5 810 35 6 811 47 

 

Reasumując, wydaje się bezspornym, że polscy pacjenci mają problem z dostępnością 

świadczeń w ramach opieki specjalistycznej. Co więcej, opinia publiczna wskazuje ten 

problem jako najważniejszy dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Pozostaje kwestią 

otwartą co należy zrobić, aby tym problemom wyjść naprzeciw. 

W ostatnich tygodniach wiele uwagi poświęcono pomysłowi zniesienia limitów do opieki 

specjalistycznej. Na dzisiaj, liczbę świadczeń, które może udzielić dana poradnia ogranicza 

między innymi wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po przekroczeniu 

takiego limitu poradnie są najczęściej zmuszone oddalać w czasie przyjęcie chorego. Z tego 

punktu widzenia zniesienie limitów do opieki specjalistycznej wydaje się rozsądnym krokiem, 

tym bardziej, że w przypadku wielu dziedzin tego rodzaju interwencje okazały się udane. 

Uwolnienie limitów zwiększyło dostęp do diagnostyki obrazowej oraz endoprotezoplastyki 

stawu biodrowego. Mamy zatem precedensy. 
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Niemniej warto pamiętać, że podobna interwencja bezpośrednio sprzed 

pandemii nie powiodła się. Decyzją Ministra Zdrowia na początku ubiegłego roku zniesiono 

limity na pierwszorazowe wizyty u specjalistów. Celem było umożliwienie chorym 

rozpoczęcie procesu diagnostycznego oraz „wejście” do systemu. Niestety wykorzystano 

tylko niewielki ułamek kwot przeznaczonych na dodatkowe porady, a kolejki nie zwróciły się. 

Oznacza to, że zniesienie limitów to warunek konieczny, ale nie wystarczający dla poprawy 

sytuacji chorych. Skuteczne ograniczenie kolejek do specjalistów wymaga skoordynowania 

kilku rodzajów działania.  

Po pierwsze, z racji bardzo ograniczonej liczby specjalistów, musimy przyjrzeć się strukturze 

kolejek. Istnieją dziedziny, np. w reumatologii, gdzie do jednej kolejki trafiają pacjenci 

z szybko postępującym procesem chorobowym w chorobach zapalnych i chorzy z wolno 

postępującymi zmianami zwyrodnieniowymi. Chociaż potrzeby każdego pacjenta powinny 

być tak samo ważne, musimy zastanowić się czy nie powinno stosować się pewnego rodzaju 

preferencji dla osób, które bez szybkiej pomocy lekarskiej odczują nieodwracalne zmiany 

zdrowia. Po drugie, konieczne jest zwiększenie wycen takich świadczeń, czyli ilość środków, 

którą płaci za daną procedurę Narodowy Fundusz Zdrowia. Przy ograniczonej liczbie 

specjalistów, praca wielu z nich w systemie prywatnym, gdzie warunki pracy bywają lepsze, 

powoduje szybki wzrost cen takich porad. Bez podniesienia wycen w kanale publicznym, 

gdzie wynagrodzenie ośrodka jest dużo niższe niż w systemie prywatnym, kadra medyczna 

nie zdecyduje się na pracę w systemie publicznym w wystarczającym wymiarze. Po trzecie, 

konieczne wydaje się uwolnienie również limitów na pakiety diagnostyczne, czyli wszystkie 

procedury związane z prowadzeniem rozpoznania choroby. Chodzi o to, aby pacjent nie tylko 

po rozmowie ze specjalista mógł mieć zlecone badania, lecz również trafił do niego 

ponownie po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki. 

Dyskusja w tym zakresie przypada na wyjątkowy okres. Okres pandemii to był okres 

zaciągania „dług zdrowotnego”, spowodowanego ograniczeniem dostępności świadczeń 

przez wiele miesięcy na terenie całego kraju. W odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w 2020 r. wykonano o ponad 16 milionów mniej 

świadczeń w opiece specjalistycznej niż w 2019 r. To prawie jedna piąta mniej niż w 

poprzednim roku. To w zasadzie zapaść w dostępie do specjalistyki. Co więcej, odsetek porad 

udzielonych w tym czasie zdalnie, co również nie jest bez znaczenia, wynosi kilkadziesiąt 

procent. Korzystając z okazji warto przypomnieć, że zgodnie z prawem pacjenci mają prawo 

oczekiwać osobistej konsultacji z lekarzem i nie mogą być zmuszeni do teleporady. Potrzeby 

zdrowotne chorych zgłaszających się do poradni w trakcie pandemii nie zniknęły. Oni będą 

musieli, przy ograniczonych zasobach kadrowych i finansowych, uzyskać pomoc lekarską. 

Na dzisiaj nie znamy konkretnych planów dotyczących planu zmian w dostępności opieki 

specjalistycznej. Do końca czerwca br. ma zostać podjęta decyzja w sprawie uwolnienia 

limitów. Nie są znane plany związane ze zmianą wysokości płatności za porady oraz 

zapewnienie bezlimitowej diagnostyki na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  
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Na pewno rozbudzono nadzieje chorych, w szczególności milionów obywateli, których po 

prostu nie stać na zapewnienie opieki w prywatnej ochronie zdrowia. System opieki 

zdrowotnej ma niestety swoje ograniczenia. Z dnia na dzień nie przybędzie endokrynologów, 

ortopedów czy laryngologów. Brak umiejętnej polityki oraz zarządzenia oczekiwaniami opinii 

publicznej skończy się wydłużeniem czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty, a sytuacja 

zdrowotna obywateli nie ulegnie zmianie. Zaciągnięty dług zdrowotny może wtedy zacząć 

nam ciążyć Trzymajmy jednak kciuki za plan wyjścia naprzeciw podstawowym potrzebom 

pacjentów. Nie zapominajmy jednak, że na specjalistyce te potrzeby nie kończą się, a zmiany 

w systemie opieki zdrowotnej powinny być skoordynowane.  

 

 

Wojciech Wiśniewski 

        Public Policy 

 

 

Artykuł przygotowany w czerwcu 2021 roku dla Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji 

Zdrowotnej w ramach projektu „Sieć dla zdrowia” 

 

Link do Sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 rok  

 

 

https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/bip/uchwaly_rady/sprawozdanie_z_dzialalnosci_nfz_za_2019_rok.pdf

