
INSTRUKCJA 

 

Ankieta jest Państwa deklaracją podjęcia współpracy mającej na celu przygotowanie i przekazanie do Agencji 

danych medycznych i kosztowych, które zostaną wykorzystane do opracowań analitycznych taryfikowanego 

świadczenia zdrowotnego w Wydziale Taryfikacji. 

Przed rozpoczęciem wypełniania ankiety należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz informacjami, które 

są widoczne przy ustawieniu kursora myszki na polu do uzupełnienia w ankiecie. 

Część A ankiety dotyczy informacji ogólny o przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, z którego przekazane 

zostaną dane. W polu: 

kod świadczeniodawcy prosimy o wpisanie Państwa identyfikatora świadczeniodawcy np.  

 w  mazowieckim oddziale  NFZ jest to numer zaczynający się od 7XXXXXXX  

 w  śląskim oddziale  NFZ jest to numer zaczynający się od 121/XXXXXX; 124/XXXXXX; 

125/XXXXXX; 126/XXXXXX 

 w podkarpackim oddziale  NFZ jest to numer zaczynający się od 09R/XXXXXX 

Część B ankiety dotyczy informacji jaki rodzaj umowy deklarują Państwo podpisać jeśli zostaną wyłonieni 

do współpracy. Deklaracja nie ma wpływu na wyłonienie podmiotu do współpracy. 

Część C i D dotyczą informacji ogólnych i nie mają wpływu na wyłonienie podmiotu do współpracy. 

Zbiorcza karta kosztorysowa: 

Część E ankiety pytanie E1, E2, E3 skierowane jest do wszystkich świadczeniodawców, którzy w roku 2016 

sprawozdali do OW NFZ  pacjentów rozliczonych kodem produktu  5.51.01.0007031 z poniższą procedurą 

kierunkową: 

52.511 Wycięcie głowy trzustki z częścią trzonu 

52.512 Proksymalne wycięcie trzustki z jednoczasową duodenektomią 

52.513 Resekcja głowy trzustki z zaoszczędzeniem dwunastnicy sposobem Bergera 

52.514 Miejscowe wycięcie głowy trzustki z pankreatikojejunostomią sposobem Frey’a 

52.521 Wycięcie ogona trzustki z częścią trzonu 

52.522 Wycięcie ogona trzustki z zaoszczędzeniem śledziony 

52.53 Radykalna subtotalna pankreatektomia 

52.61 Pankreatektomia z jednoczasową duodenektomią 

52.69 Totalna pankreatektomia - inna 

52.71 Jednoetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy z zespoleniem dróg żółciowych z jelitem cienkim, dróg trzustkowych 

          z jelitem cienkim i wytworzeniem zespolenia żołądkowo-jelitowego 

52.72 Dwuetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy 

52.73 Radykalna resekcja trzustki 

52.74 Operacja Whipple'a 

52.75 Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy z zaoszczędzeniem odźwiernika sposobem Traverso-Longmire’a 

52.81 Reimplantacja tkanek trzustki 

52.961 Zespolenie trzustki z jelitem 

52.962 Zespolenie przewodu trzustkowego z jelitem biodrowym 

52.963 Zespolenie przewodu trzustkowego z żołądkiem 

 

Ważne: zbiorcza karta kosztorysu dotyczy danych o wszystkich pacjentach, którzy zostali sprawozdani do 

NFZ w okresie od  01.01.2016 do 31.12.2016 r.,  z tą samą procedurą kierunkową. Tak więc w polu „E2. 

Deklarowana liczba przygotowania i przekazania zbiorczych kart kosztorysowych”  proszę o wpisanie liczby 

kart dla wyżej wyszczególnionych procedur kierunkowych. 



Ważne: pytanie E3 będzie służyło Agencji do rankingowania podmiotów. W ramach odpowiedzi na pytanie 

E3 może zostać przyznane 15 punktów (na podstawie Zarządzenia nr 51 Prezesa AOTMiT, par. 8, ust. 3, pkt 

1). Wartość liczbowa odpowiedzi „TAK” wynosi 1, a odpowiedzi „NIE” wynosi 0. 

 

Pliki finansowo-księgowe 

W części E ankiety pytanie E4 i E5 skierowane jest do wszystkich świadczeniodawców, którzy w roku 2016 

sprawozdali do OW NFZ pacjentów rozliczonych kodem produktu  5.51.01.0007031 i deklarują przekazanie 

informacji finansowo-księgowych i niefinansowych do podstawowych i pomocniczych ośrodków działalności 

leczniczej zgodnie z wykazem w załączniku LISTA OPK.  

Pod pojęciem ośrodka powstawania kosztów na potrzeby wyceny świadczeń należy rozumieć wyodrębnioną 

w systemie rachunku kosztów jednostkę organizacyjną dla której gromadzi się koszty wszystkich istotnych 

zasobów angażowanych w tym ośrodku. Za odrębny OPK nie uznaje się takiego ośrodka powstawania 

kosztów, który jest wyodrębniony w systemie finansowo-księgowym, na którym gromadzi się na przykład 

tylko jeden rodzaj kosztów (np. tylko koszty instrumentariuszek bloku operacyjnego czy tylko koszty 

znieczuleń bloku operacyjnego). W przypadku istniejących tak rozdrobnionych OPKów dotyczących tej 

samej jednostki organizacyjnej, (tutaj przykładowo bloku operacyjnego), AOTMIT będzie żądał połączenia 

takich OPKów w jeden, gdzie zebrana będzie całość kosztów ośrodka, czyli koszty osobowe (lekarzy, 

pielęgniarek czy innego personelu medycznego), koszty materiałowe, czy koszty infrastruktury 

oddziału/pracowni.  Dodatkowo nie będą przyjmowane OPKi gromadzące koszty personelu świadczącego 

pracę w ramach różnych jednostek organizacyjnych (np. pielęgniarki anestezjologiczne czy lekarze 

rezydenci), ponieważ oczekuje się, że koszty personelu zostaną uwzględnione w kosztach poszczególnych 

komórek organizacyjnych.  

Ważne: uzyskana liczba punktów z odpowiedzi udzielonej w pytaniu E5 będzie podstawą do przeprowadzenia 

rankingu wyłaniającego świadczeniodawców. W ramach odpowiedzi na pytanie E5 może zostać przyznane 

25 punktów (na podstawie Zarządzenia nr 51 Prezesa AOTMiT, par. 8, ust. 3, pkt 3 oraz pkt 4). Wartość 

liczbowa odpowiedzi „TAK” wynosi 1, a odpowiedzi „NIE” wynosi 0.  

To Państwo decydują ile i z jakich OPK, które realizują świadczenia gwarantowane z rodzaju leczenie 

szpitalne, zostanie przekazane w układzie wskazanym przez Agencję.  

Indywidualna karta prospektywna 

Część E ankiety pytanie E6, E7, E8 skierowane jest do świadczeniodawców, którzy w latach 2015 i 2016 

sprawozdali do OW NFZ co najmniej  po 30 hospitalizacji z grupy G31 w każdym roku, rozliczonych kodem 

produktu 5.51.01.0007031. 

Ważne: Dane medyczne i kosztowe  pojedynczego pacjenta będą przekazane w specjalnie opracowanej przez 

AOTMiT prospektywnej karcie kosztorysu. Karta będzie dotyczyć wszystkich pacjentów, u których w okresie 

od  15.04.2017 r. do 30.06.2017 r. zostanie wykonany zabieg pankreatoduodenektomii. Wypełnianie karty 

będzie odbywało się na bieżąco w trakcie hospitalizacji pacjenta. Karta będzie przekazywana przez 

świadczeniodawcę do Agencji w terminie 7 dni od zakończenia hospitalizacji.  

W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE w pytaniu E6 prosimy o nie wypełnianie pytań E7 i E8. 

 

 

 

 


