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RACHUNEK KOSZTÓW W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

KOSZTY PRZED I PO REFORMIE

● W związku z przejściem z budżetowego systemu finansowania na 

ubezpieczeniowy od 1999 roku w Polsce obowiązują nowe zasady 

finansowania sektora ochrony zdrowia. 

● Do tego czasu wyliczanie kosztów w placówkach ochrony zdrowia było 

zbędne, ponieważ szpitale i jednostki podstawowej opieki zdrowotnej 

finansowane były podmiotowo, tzn. środki finansowe przyznawane były na 

placówki ochrony zdrowia na zasadzie budżetu „historycznego”, którego 

podstawą były koszty poniesione w poprzednim okresie (roku), 

powiększone o kwotę równoważącą inflację.



  

RACHUNEK KOSZTÓW W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

 Baza szpitala finansowana była według:

●  liczby łóżek,

●  wyposażenia w aparaturę, 

● liczby i struktury zatrudnionego personelu,

●  poniesionych kosztów materiałowych itp.

Wielkość przyznawanych środków nie była powiązana z 

rodzajem i jakością świadczonych usług przez szpital.



  

RACHUNEK KOSZTÓW W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

●  Od 1 stycznia 1999 roku, po wprowadzeniu systemu ubezpieczeń 

zdrowotnych w zasadniczy sposób zmieniły się zasady finansowania 

jednostek ochrony zdrowia.

●  Nastąpiła modyfikacja rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, 

która polegała na wbudowaniu w już istniejący układ rodzajowy kosztów 

(gromadzenie według rodzajów kosztów: wynagrodzenia, materiały, energia, 

amortyzacja itp.) układu podmiotowego kosztów polegającego na 

rozliczeniu kosztów całkowitych funkcjonowania jednostki na 

wyodrębnione w strukturze poszczególne komórki organizacyjne.



  

RACHUNEK KOSZTÓW W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

● Celem nadrzędnym rachunku kosztów w ochronie zdrowia 

jest ewidencjonowanie wydatków, które umożliwi kalkulację 

kosztów jednostkowych świadczeń zdrowotnych, a tym samym 

kosztów leczenia pacjenta. 

● To pierwszy krok dla osiągnięcia efektywności finansowej 

szpitala. 



  

KOSZT JEDNOSTKOWY PROCEDURY 

MEDYCZNEJ

● „Procedura medyczna to takie elementarne świadczenie zdrowotne, które 

jest nośnikiem kosztów w ośrodku je wykonującym, a równocześnie jest 

świadczeniem powtarzalnym i możliwym do samodzielnego wyodrębnienia”

●  Punktem odniesienia w procesie sporządzania wykazów badań i zabiegów 

wykonywanych w każdym zakładzie opieki zdrowotnej jest Międzynarodowa 

Klasyfikacja Procedur Medycznych – ICD-9-CM.

● Ustalenie kosztu jednostkowego procedury medycznej jest ważnym 

elementem kosztu leczenia pacjenta, istotnym podczas kontraktowania 

świadczeń, a także przy sprzedaży usług dla kontrahenta zewnętrznego.



  

JEDNOSTKOWY KOSZT BEZPOŚREDNI

Jednostkowy koszt bezpośredni leczenia pacjenta stanowi  sumę 

następujących elementów:

● kosztu hotelowego z  opieką (iloczyn kosztu osobodnia w  oddziale i  ilości dni 

pobytu)

● kosztu leków (podanych pacjentowi w  trakcie hospitalizacji) oraz istotnych 

kosztowo innych materiałów bezpośrednich np. implantów;

● kosztu procedur medycznych: badań diagnostycznych, zabiegów chirurgicznych 

(w tym sterylizacji narzędzi i bielizny operacyjnej),  rehabilitacyjnych, konsultacji 

specjalistycznych itp. które są niezbędne do jej wykonania np. sterylizacja 

narzędzi, pakietów bielizny operacyjnej, pranie zużytej bielizny operacyjnej itp.



  

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ

● Na koszty procedury medycznej składają się także koszty działalności 

pomocniczej, która jest niezbędna do jej wykonania np. sterylizacja 

narzędzi, pakietów bielizny operacyjnej, pranie zużytej bielizny 

operacyjnej itp. 

● Nośnikami kosztów w poszczególnych ośrodkach kosztów działalności 

pomocniczej są usługi świadczone przez te ośrodki na rzecz ośrodków 

kosz tów dz ia ła lnośc i pods tawowej , a lokowane według 

charakterystycznych jednostek kalkulacyjnych (np. sterylizatornia 

według usług sterylizacyjnych,  pralnia –  kilogramów prania).



  

PODZIAŁ OŚRODKÓW KOSZTÓW

● Kalkulacja kosztów wytworzenia poszczególnych 

produktów wymaga wydzielenia miejsc świadczących 

usług.

● Podział na miejsca powstawania kosztów powinien 

uwzględniać kryterium homogeniczości (jednorodności z 

punktu widzenia funkcji, jak i kosztów) usług świadczonych 

przez poszczególne komórki.



  

PODZIAŁ OŚRODKÓW KOSZTÓW

W szpitalach ośrodki kosztów  zostały podzielone na:

● ośrodki kosztów związane z  udzieleniem świadczeń zdrowotnych, zwane 

„ośrodkami kosztów działalności podstawowej” (np. oddziały, poradnie, 

zakłady, pracownie) 

● ośrodki zwane „ośrodkami kosztów działalności pomocniczej” związane 

z  wykonywaniem prac wspomagających działalność podstawową, o 

charakterze medycznym (apteka, centralna sterylizatornia, bank krwi) i 

charakterze niemedycznym (np. pralnia, działy techniczne) 

● ośrodki kosztów związane z  zarządzaniem zakładem i jego obsługą jako 

całości, zwane  „ośrodkami kosztów zarządu” 



  

PODZIAŁ OŚRODKÓW KOSZTÓW
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SCHEMAT STRUKTURY  

KALKULACYJNEJ KOSZTÓW USŁUGI STERYLIZACYJNEJ.

● P o d s t a w ą d o u s t a l e n i a k o s z t ó w 

jednostkowych usług sterylizacyjnych była 

kalkulacja podziałowa ze współczynnikami, 

której zasady zostały wykorzystane 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998 r. 

● Kalkulacja taka ma na celu przeliczenie 

procedur medycznych za pomocą 

współczynników na umowne przedmioty 

kalkulacji. Za przedmiot kalkulacji przyjęto 

jednostkę produktu. 

Materiały 
bezpośrednie

Wynagrodzenia 
bezpośrednie  

wraz  z 
obciążeniami

Koszty pośrednie 
(ponoszone przez 
ośrodek kosztów 

CS)

Razem koszty 
bezpośrednie

Razem koszt 
wytworzenia 

usługi

●     



  

WYLICZANIE KOSZTÓW DLA USŁUG STERYLIZACYJNYCH

● Pracę nad wyliczaniem kosztów poprzedziło 

zebranie danych o wszystkich kosztach 

ponoszonych przez  Szpital  za rok poprzedni 

w związku z działalnością działu CS i ich 

podział na bezpośrednie i pośrednie.

 

Procentowy udział poszczególnych rodzajów kosztów w 

związku z funkcjonowaniem CS



  

WYLICZANIE KOSZTÓW DLA USŁUG STERYLIZACYJNYCH

● Ustalenie udziału procentowego 

kosztów pośrednich w wytworzeniu usługi 

jest niezbędnym elementem potrzebnym 

do kalkulacji końcowej. 

Procentowy udział poszczególnych rodzajów kosztów w 

związku z funkcjonowaniem CS cd.



  

 OBLICZANIE KOSZTU JEDNOSTKOWEGO USŁUGI 

STERYLIZACYJNEJ 

Koszty bezpośrednie – które można bezpośrednio 

przypisać do danej usługi i   zostały wyodrębnione 

według  struktury kalkulacyjnej kosztów w  podziale 

na:

➔ koszty materiałów bezpośrednich – materiały 

jednorazowe;

➔ koszty wynagrodzeń z  pochodnymi – koszty 

pracy ludzkiej zużytej na wykonanie usługi

Koszty pośrednie – których nie można bezpośrednio 

przypisać do danej usługi, a  są  one ponoszone 

w ośrodku kosztów CS – są to koszty stałe związane 

z utrzymaniem pomieszczeń, amortyzacja, naprawy i 

remonty, pozostałe usługi oraz inne koszty nie 

związane bezpośrednio ze świadczeniem usług CS.

Koszty pośrednie  
ponoszone przez 

dział CS

Koszt jednostkowy

 usługi sterylizacyjnej

Koszty bezpośrednie 
usługi sterylizacyjnej

Koszty 
materiałowe

Koszty    
osobowe 



  

WYLICZENIA KOSZTU JEDNOSTKOWEGO

● Pierwszym etapem wyliczenia kosztu jednostkowego dla poszczególnych usług 
sterylizacyjnych była:

✔  identyfikacja rodzajów i typów usług wykonywanych w CS,  

✔ nazwanie ich i zaprowadzenie ewidencji wg ustalonej listy, z jednoczesną 
weryfikacją. 

● W wyniku weryfikacji do wyceny pozostały tylko takie usługi, które rzeczywiście 
były wykonywane, a nie te do których wykonania CS była przygotowana.

● Zostały wyodrębnione 62 rodzaje usług, w pięciu grupach: narzędzia 
pojedyncze, zestawy, bielizna, opatrunki, sterylizacja gazowa.



  

ZEWIDENCJONOWANY WYKAZ USŁUG STERYLIZACYJNYCH 

PRZYGOTOWANY DO WYLICZENIA KOSZTÓW.

L.p. kod Rodzaj usługi

1   2

A - NARZĘDZIA POJEDYNCZE I ZESTAWY PAKOWANE W RĘKAW  (m + o + s)*

1 1/A Małe narzędzie do długości 120 mm i szer. do 100 mm+TEST

2 2/A Średnie narzędzie do długości 180 mm i szer. do 150 mm+TEST

3 3/A Duże narzędzie do długości 230 mm i szer. do 200 mm lub zestaw narzędzi do 5-sztuk +TEST

4 4/A Wielkie narzędzie o długości powyżej 230 mm i szer. do 250 mm lub zestaw narzędzi powyżej 5-sztuk+TEST

5 5/A Zestaw narzędzi wielkich o długości powyżej 230 mm+TEST

6 1/AC Małe narzędzie do długości 120 mm  i szer. do 100 mm+TEST - CITO!

7 2/AC Średnie narzędzie do długości 180 mm  i szer. do 150 mm+TEST - CITO!

8 3/AC Duże narzędzie do długości 230 mm  i szer. do 200 mm lub zestaw narzędzi do 5-sztuk +TEST - CITO!

9 4/AC Wielkie narzędzie o długości powyżej 230 mm  i szer. do 250 mm lub zestaw narzędzi powyżej 5-sztuk +TEST - CITO!

10 5/AC Zestaw narzędzi wielkich o długości powyżej 230 mm +TEST - CITO!

11 1/AR Małe narzędzie do długości 120 mm  i szer. do 100 mm +TEST pakowane2xRĘKAW

12 2/AR Średnie narzędzie do długości 180 mm  i szer. do 150 mm +TEST pakowane 2xRĘKAW

13 3/AR Duże narzędzie do długości 230 mm  i szer. do 200 mm lub zestaw narzędzi do 5-sztuk +TEST pakowane 2xRĘKAW

14 4/AR Wielkie narzędzie o długości powyżej 230mm i szer. do 250 mm lub zestaw narzędzi powyżej 5-sztuk +TEST pakowane 2xRĘKAW

15 5/AR Zestaw narzędzi wielkich o długości powyżej 230 mm+TEST pakowane 2xRĘKAW



  

ZEWIDENCJONOWANY WYKAZ USŁUG STERYLIZACYJNYCH 

PRZYGOTOWANY DO WYLICZENIA KOSZTÓW. CD.

B - ZESTAWY PAKOWANE W PAPIER (m + o + s)*

16 1/B Mały zestaw narzędzi pakowany 2x papier 60x60 lub 75x75 cm +TEST

17 2/B Średni zestaw narzędzi pakowany 2xpapier 75x75 lub 90x90 cm +TEST

18 3/B Duży zestaw narzędzi pakowany 2x papier 90x90 lub 100x100 cm +TEST

19 4/B Wielki zestaw narzędzi pakowany 2x papier 100x100 lub 120x120 cm +TEST

20 5/B Mały zestaw narzędzi pakowany 2x papier 60x60 lub 75x75 cm +TEST   MYTY RĘCZNIE

21 6/B Średni zestaw narzędzi pakowany 2x papier 75x75 lub 90x90 cm +TEST   MYTY RĘCZNIE

22 7/B Duży zestaw narzędzi pakowany 2x papier 90x90 lub 100x100 cm + TEST   MYTY RĘCZNIE

23 8/B Zestaw narzędzi pakowanych w rękaw układanych na tacy pakowanej w papier  90x90 lub 100x100cm

24 1/BC Mały zestaw narzędzi pakowany 2x papier 60x60 lub 75x75 cm +TEST - CITO!

25 2/BC Średni zestaw narzędzi pakowany 2x papier 75x75 lub 90x90 cm +TEST - CITO!

26 3/BC Duży zestaw narzędzi pakowany 2x papier 90x90 lub 100x100 cm +TEST - CITO!

27 4/BC Wielki zestaw narzędzi pakowany 2x papier 100x100 lub 120x120 cm +TEST - CITO!

28 5/BC Mały zestaw narzędzi pakowany 2x papier 60x60 lub 75x75cm +TEST   MYTY RĘCZNIE - CITO!

29 6/BC Średni zestaw narzędzi pakowany 2x papier 75x75 lub 90x90 cm  +TEST   MYTY RĘCZNIE  - CITO!

30 7/BC Duży zestaw narzędzi pakowany 2x papier 90x90 lub 100x100 cm +TEST   MYTY RĘCZNIE - CITO!

31 8/BC Zestaw narzędzi pakowanych w rękaw układanych na tacy pakowanej w papier 90x90 lub 100x100cm - CITO!



  

C - BIELIZNA OPERACYJNO-ZABIEGOWA (o + s)*

32 1/C Mały pakiet bielizny pakowany 2x papier 50x50 lub 60x60 cm lub rękaw papierowo-foliowy +TEST

33 2/C Średni pakiet bielizny pakowany 2x papier 60x60 lub75x75 cm lub rękaw papierowo-foliowy+TEST

34 3/C Duży pakiet bielizny pakowany 2x papier 75x75 lub 90x90 cm+TEST

35 4/C Wielki pakiet bielizny pakowany 2x papier 90x 90 lub100x100 cm+TEST

36 1/CC Mały pakiet bielizny pakowany 2x papier 50x50 lub 60x60 cm lub rękaw papierowo-foliowy+TEST -CITO!

37 2/CC Średni pakiet bielizny pakowany 2x papier 60x60 lub75x75 cm lub rękaw papierowo-foliowy +TEST -CITO!

38 3/CC Duży pakiet bielizny pakowany 2x papier 75x75 lub 90x90 cm+TEST -CITO!

39 4/CC Wielki pakiet bielizny pakowany 2x papier 90x 90 lub100x100 cm+TEST -CITO!

D - MATERIAŁ OPATRUNKOWY UŻYTKOWNIKA (o + s)*

40 1/D Mały pakiet pakowany w rękaw papierowo-foliowy 100mm x 200m+TEST

41 2/D Średni pakiet pakowany w rękaw papierowo-foliowy 120mm x 200m +TEST

42 3/D Duży pakiet pakowany w rękaw papierowo-foliowy 210mm x 200m +TEST

43 4/D Wielki pakiet pakowany w rękaw papierowo-foliowy 250mm x 200m +TEST

44 1/DC Mały pakiet pakowany w rękaw papierowo-foliowy 100mm x 200m +TEST - CITO!

45 2/DC Średni pakiet pakowany w rękaw papierowo-foliowy 120mm x 200m +TEST- CITO!  

46 3/DC Duży pakiet pakowany w rękaw papierowo-foliowy 210mm x 200m +TEST -CITO!

47 4/DC Wielki pakiet pakowany w rękaw papierowo-foliowy 250mm x 200m+TEST -CITO!

ZEWIDENCJONOWANY WYKAZ USŁUG STERYLIZACYJNYCH 

PRZYGOTOWANY DO WYLICZENIA KOSZTÓW. CD.



  

ZEWIDENCJONOWANY WYKAZ USŁUG STERYLIZACYJNYCH 

PRZYGOTOWANY DO WYLICZENIA KOSZTÓW. CD.

F - STERYLIZACJA GAZOWA (o + s)*

48 1/F Mały drobny sprzęt do długości 120 mm +TEST

49 2/F Średni  sprzęt do długości 180 mm +TEST

50 3/F Duży sprzęt do długości 250 mm +TEST

51 4/F Wielki sprzęt o długości powyżej 250 mm +TEST

52 5/F Mały zestaw narzędzi +TEST

53 6/F Średni zestaw narzędzi +TEST (np: zestawy artroskopowe itp.)

54 7/F Duży zestaw narzędzi +TEST (np: dermatom, światłowód itp.)

55 8/F Wielki zestaw narzędzi +TEST (np: Storz optyka itp.)

56 9/F Sprzęt specjalistyczny średniej wielkości (np: laparoskop, głowica do USG, nóż ultradźwiękowy) pakowany 2xRĘKAW +TEST

57 10/F Sprzęt specjalistyczny duży (np: bronchoskop, choledochofiberoskop itp.) pakowany 2xRĘKAW +TEST

58 6/FC Średni zestaw narzędzi +TEST (np:zestawy artroskopowe itp.) - CITO!

59 7/FC Duży zestaw narzędzi +TEST (np: dermatom, światłowód itp.) - CITO!

60 8/FC Wielki zestaw narzędzi +TEST (np: Storz optyka itp.) - CITO!

61 9/FC Sprzęt specjalistyczny średniej wielkości (np: laparoskop, głowica do USG, nóż ultradźwiękowy) pakowany 2xRĘKAW +TEST - CITO!

62 10/FC Sprzęt specjalistyczny duży(np: bronchoskop,choledochofiberoskop itp.) pakowany 2xRĘKAW +TEST - CITO!

*Wyjaśnienie oznaczeń w tabeli :

 m - mycie i dezynfekcja,  o - opracowywanie (składanie, pakowanie),  s - sterylizacja.



  

 USTALANIE JEDNOSTKOWYCH BEZPOŚREDNICH 

KOSZTÓW NORMATYWNYCH USŁUG

Kolejne etapy polegały na ustalaniu jednostkowych bezpośrednich 

kosztów normatywnych usług i obejmowały:

● sporządzenie wykazu zużycia materiałów bezpośrednich oraz czasu pracy 

przeznaczonego na wykonanie każdej wyodrębnionej usługi sterylizacyjnej;

● wycenę materiałów bezpośrednich oraz czasu pracy,

● sumowanie kosztów bezpośrednich każdej wycenianej usługi

● powtórną weryfikację listy wykonywanych usług w celu zagregowania usług 

o zbliżonym poziomie kosztów osobowych i materiałowych.



  

WYCENA USŁUG WYKONYWANYCH

● Wycena usług wykonywanych przez CS została 

przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998 roku (załączniki 1 i 2). 

●



  

PRZYKŁAD WYCENY KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH 

MATERIAŁOWYCH



  

PRZYKŁAD WYCENY KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH 

OSOBOWYCH

Wyjaśnienia do załącznika 1 :

Indeks materiałowy – identyfikator nadany materiałowi w systemie gospodarki materiałowej;

Materiał (lek) sprzęt zużywalny – nazwa materiału oraz wszelkie informacje niezbędne do zidentyfikowania zużywanego 

materiału przez wykonującego tę procedurę jak również pracowników ekonomicznych;

Typ – symbol lub kod;

Współczynnik (liczba procedur) – liczba danego typu usług, w trakcie których można określić zużycie w jakiejś jednostce miary;

Jednostka miary – jednostka miary właściwa dla postaci w  jakiej występuje dany materiał zużywany (np. litr, metr, kg, 

opakowanie, szt.);

Ilość zużyta – tzn. jaka część opakowania jednostkowego jest zużywana do wykonania jednej procedury, np. dla 1 rolki taśmy 

wskaźnikowej zużywanej w czasie wykonywania 100 procedur, będzie wynosiła 0,01.



  

CENNIK DO ROZLICZEŃ WEWNĘTRZNYCH

● Po obliczeniu kosztów bezpośrednich zostały naliczone koszty pośrednie, poprzez 

wykorzystanie wcześniejszego wyliczenia udziału procentowego kosztu pośredniego w 

wytworzeniu usługi. 

● Do obliczeń przyjęto wartość przybliżoną udziału  tych kosztów (52%), oraz narzut dla 

usługi ,,cito” w wysokości 90% kosztów całkowitych danej usługi sterylizacyjnej (usługa 

taka wykonywana jest poza kolejnością, a wysokość tego narzutu ustalono umownie, 

aby nie dochodziło do nadużywania usługi ,,cito”).  Pozwoliło to na obliczenie  

całkowitego kosztu normatywnego. 

● Tak wyliczony koszt dla każdej z usług wykonywanych w CS został przyporządkowany 

do  ewidencji ustalonych procedur sterylizacyjnych i powstał cennik do rozliczeń 

wewnętrznych. 



  

WYLICZENIA CAŁKOWITEGO KOSZTU NORMATYWNEGO DLA KAŻDEGO 

ZEWIDENCJONOWANEGO RODZAJU USŁUGI STERYLIZACYJNEJ Z 

WYSZCZEGÓLNIENIEM KOLEJNYCH ETAPÓW NALICZANIA KOSZTÓW



  

WYLICZENIA CAŁKOWITEGO KOSZTU NORMATYWNEGO DLA KAŻDEGO 

ZEWIDENCJONOWANEGO RODZAJU USŁUGI STERYLIZACYJNEJ Z 

WYSZCZEGÓLNIENIEM KOLEJNYCH ETAPÓW NALICZANIA KOSZTÓW



  

WYLICZENIA CAŁKOWITEGO KOSZTU NORMATYWNEGO DLA KAŻDEGO 

ZEWIDENCJONOWANEGO RODZAJU USŁUGI STERYLIZACYJNEJ Z 

WYSZCZEGÓLNIENIEM KOLEJNYCH ETAPÓW NALICZANIA KOSZTÓW



  

REJESTRACJA USŁUG STERYLIZACYJNYCH

● Utworzono arkusz kalkulacyjny, do rejestracji usług w podziale 

na  wyodrębnione ośrodki kosztów (oddziały szpitalne, poradnie, blok 

operacyjny itp.) dla których są one wykonywane. 

● Rejestracja jest prowadzona w każdym miesiącu i  przesyłana do 

działu kosztów i analiz szpitala.

●  Na jej podstawie  można uzyskać informacje o ilości i wartości 

wykonanych usług sterylizacyjnych dla  poszczególnych  ośrodków 

kosztów  w skali miesiąca, kwartału czy roku i  wykorzystywać do 

wszelkiego rodzaju analiz. 



  

KOSZTY USŁUG STERYLIZACYJNYCH 

 

● Usługi sterylizacyjne są drogie.

● Centralna Sterylizatornia to drogi dział.

● Co znaczy drogo? 

● W porównaniu z czym usługa sterylizacyjna jest 
droga?



  

● Zestawy narzędzi chirurgicznych, sprzęt medyczny, oraz bielizna operacyjna używana przez personel medyczny,są 

niezbędnymi elementami każdego zabiegu chirurgicznego.

● Przeprowadzono 11 083 zabiegi chirurgiczne w związku z czym wykonano i zarejestrowano ogółem 309 315 usług 

sterylizacyjnych na kwotę 1 458 004,14 złotych.  

                        Zarejestrowane ilości wykonanych usług sterylizacyjnych wraz z wartościami dla całej jednostki szpitalnej, z wyróżnieniem oddziałów urazowo-ortopedycznych  

KOSZTY USŁUG STERYLIZACYJNYCH WYKONANYCH NA 

POTRZEBY FUNKCJONOWANIA SZPITALA



  

PRZYPADKI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH NA ODDZIAŁACH URAZOWO- ORTOPEDYCZNYCH

W  oddziale UOT R w ramach 

czynnego nadzoru nad zakażeniami 

zarejestrowano 53 przypadki zakażeń 

szpitalnych (ZS) w tym 12 przypadków 

zakażeń miejsca operowanego (ZMO). 

Średni czas pobytu pacjenta z ZS 21,5 

dnia, a ze ZMO 24,75 dnia.

●W o d d z i a l e U O T N z o s t a ł o 

zarejestrowanych 63 przypadki ZS, w tym 

19 przypadków ZMO. Średnia pobytu 

pacjenta z ZS to 33,6 dnia, natomiast ze 

ZMO 37,7 dnia 



  

KOSZTY PONIESIONE PRZEZ SZPITAL W ZWIĄZKU  Z 

ZS  ORAZ  ZMO

Na podstawie danych dotyczących kosztów 

osobodnia, średniej pobytu na oddziale, średnich 

pobytu związanych ze ZMO i ZS oraz ilości 

zarejestrowanych przypadków zakażeń, wyliczony 

został koszt poniesiony w związku z wydłużonym 

pobytem pacjenta na oddziale spowodowanym ZS 

oraz ZMO dla obu oddzia łów urazowo-

ortopedycznych oddzielnie.

●UOT R  – koszty związane z ZS wyniosły 

533  260,60  zł, natomiast koszty powiązane ze 

ZMO wyniosły 147 180,20 zł.

●U O T N – wszystkie przypadki ZS pochłonęły 

881  021,00  zł, koszty związane ze  ZMO to 

312 600,50 zł 



  

Koszty poniesione w związku z wydłużonym pobytem spowodowanym ZS oraz ZMO w oddziałach  

urazowo ortopedycznych  oddzielnie dla każdego z oddziałów i razem.  Ogółem średni koszt pobytu 

jednego pacjenta z ZS i ZMO.

Zostały obliczone także te same kategorie kosztów ogółem dla obu oddziałów 

i w przeliczeniu na jednego pacjenta

Ogółem, koszty związane 

● z ZS wyniosły 1 414 281,54 zł, /w przeliczeniu na 1 pacjenta 12 192,08 zł,

● ze ZMO wyniosły 459 780 ,78 zł. /na 1  przypadek ZMO  to 14 831,64 złotych.

 

Koszty poniesione przez Oddziały ogółem: 

● UOT R to 5 886 409,05 złotych, 

● UOT N to 5 930 721,03 złotych.



  

Koszty usług sterylizacyjnych w odniesieniu do zabiegów operacyjnych w 

oddziałach urazowo-ortopedycznych

● Średni koszt usług sterylizacyjnych w 

odniesieniu do jednego zabiegu chirurgicznego, 

który dla UOT R wyniósł 138,60 zł, w oddziale 

UOT N – 142,80 zł. Średnio dla ortopedii to 

140,70 zł 

● Koszt każdego przypadku  zakażenia  zawiera w 

sobie koszt usług sterylizacyjnych, ponieważ  w 

koszty osobodnia wliczone są także koszty 

zabiegu, (a te, zawierają koszt sterylizacji). 

●  Na podstawie powyższych wyliczeń, oraz 

danych dotyczących średniego kosztu jednego 

przypadku ZS i ZMO obl iczony został 

procentowy udział kosztu sterylizacji, który 

wyniósł 1,2% w koszcie jednego przypadku ZS i 

0,9% w koszcie ZMO 



  

ANALIZA KOSZTÓW CAŁKOWITEJ PIERWOTNEJ ALLOPLASTYKI
 STAWU BIODROWEGO.

Dodatkowym dowodem niskiego 

udziału kosztu sterylizacji w koszcie 

c a ł k o w i t y m m o ż e b y ć t a k ż e 

przedstawiona obok analiza kosztów 

całkowitej pierwotnej alloplastyki stawu 

b i o d r o w e g o z  p o d z i a ł e m n a : 

cementową, bezcementową i rewizyjną 

w dwóch oddz ia łach u r azow o 

ortopedycznych.



  

ANALIZA KOSZTÓW



  

WNIOSKI
●  Procentowy udział kosztu sterylizacji w koszcie jednego przypadku  ZS 

-1,2% oraz ZMO wynoszący 0,9% dowodzi, iż sterylizacja będąc 

procesem, stanowiącym element nadzoru nad zakażeniami, nie jest 

droga w porównaniu z kosztami związanymi ze zwiększonym zużyciem 

zasobów potrzebnych w trakcie leczenia zakażeń.

● Mając w pamięci ogólne koszty obu oddziałów, można stwierdzić, że 

leczenie jednego tylko przypadku ZS jakim jest ZMO pochłonęło 8,5% 

budżetu oddziału UOT R , oraz 15,5% oddziału UOT N.

 

● Koszty te wydają się zatem niebagatelne i mogłyby być przeznaczone na 

inne potrzeby szpitala, których jest tak wiele np. zakup nowoczesnego 

sprzętu diagnostycznego itp.



  

WNIOSKI
● W oparciu o wyliczenia kosztu każdej usługi sterylizacyjnej został wyliczony koszt 

sterylizacji materiału wykorzystywanego w każdym, z  poddanych analizie oddziałów.    

Wiedza ta jest bardzo przydatna, gdyż na jej podstawie  wykazano, że z pozoru droga 

w  utrzymaniu dobrze działająca szpitalna CS ma ogromne strategiczne znaczenie 

dla  szpitala w obniżaniu kosztów powstających w wyniku leczenia powikłań 

pooperacyjnych w postaci zakażeń miejsca operowanego, poprzez zapobieganie 

w ich powstawaniu. 

● Może o tym świadczyć porównanie kosztów związanych z  zabezpieczeniem 

w  materiał sterylny i kosztów leczenia powikłań pooperacyjnych spowodowanych 

zakażeniami, czy też kosztu wydłużonego pobytu  w szpitalu.

● Roczny koszt utrzymania działu CS to 1 456 004,14 zł.

● Roczny koszt poniesiony w związku z  ZS  w dwóch oddziałach Urazowo 

Ortopedycznych 1 414 281,54 zł



  

WNIOSKI

● Centralne sterylizatornie muszą sprostać zarówno oczekiwaniom ekonomicznym, jak również 

wymaganiom medycznym, związanym ze starannością wykonania poszczególnych etapów tego 

procesu. Usługi sterylizacji na najwyższym poziomie jakościowym, odpowiadające normom i 

przepisom, którym towarzyszy także pełen monitoring i dokumentacja procesu nie są usługami tanimi. 

● Wszelka działalność logistyczna jest z  oczywistych powodów zaniedbywana. Ta niekorzystna 

sytuacja jest spowodowana klasyfikacją procesu sterylizacji jako działalności drugoplanowej.

● Źle pojmowana oszczędność powoduje, że  działania, które powinny zmierzać do  obniżania 

kosztów polegają na minimalizacji kosztów  procesów około medycznych takich jak usługi 

sterylizacyjne.

● Takie postrzeganie problemu jest krótkowzroczne, gdyż często prowadzi w efekcie do zwiększenia 

kosztów całego procesu leczenia pacjenta.



  

WNIOSKI

● Rozwój nauki oraz zmiany społeczne i sanitarno-epidemiologiczne mają niezwykle istotny wpływ na 

kształtowanie się świadomości dotyczącej sposobów oraz metod zapobiegania, nadzoru i 

ograniczania zakażeń oraz chorób zakaźnych. Nadzór nad zakażeniami i ich zwalczanie jest 

uznanym wykładnikiem jakości udzielanych świadczeń medycznych. 

● Zakażenia szpitalne są podstawowym problemem w organizacji i  funkcjonowaniu zakładów opieki 

zdrowotnej w aspekcie zarówno medycznym, ekonomicznym jak i społecznym. W sytuacji gdy 

służba zdrowia boryka się ze  znacznymi problemami finansowymi, przestrzeganie procedur 

sterylizacji i utrzymanie reżimu sanitarnego jest szczególnie trudne. 

● Szpitale powinny jednak dokładać wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość sterylizacji jako 

procesu, mającego duże znaczenie w kontroli zakażeń szpitalnych.



  

WNIOSKI

● Zakażenia szpitalne są zjawiskami negatywnymi i niepożądanymi dla pacjenta, 

szpitala oraz całego systemu opieki zdrowotnej. 

● Wydłużony pobyt pacjenta na oddziale, kosztowna antybiotykoterapia i wreszcie 

dyskomfort pacjenta spowodowany przedłużającym się procesem leczenia, mają  

wpływ na zwiększone zużycie materiałów medycznych, leków, pracy personelu 

medycznego, oraz inne koszty wynikające z dłuższego pobytu pacjenta w szpitalu. 

● Coraz częściej również występują wypłaty odszkodowań, zasądzanych przez sądy 

na rzecz zakażonych pacjentów.

● Wysokość strat finansowych spowodowanych wszelkiego rodzaju zakażeniami 

powinna być analizowana, gdyż ograniczone środki finansowe, którymi dysponują 

jednostki opieki zdrowotnej, można by wydać na zupełnie inne cele np.: poprawa 

warunków pracy personelu i jakości leczenia pacjentów, czy zakup nowoczesnego 

sprzętu medycznego.



  

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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