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Załącznik nr 3 Zestawienie różnic organizacyjnych pomiędzy świadczeniodawcami, z którymi zawarte zostały umowy
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Profila ośrodka
Tylko 

hemodializy

Stacja przy 

oddziale nefrologii - 

przewlekłe dializy

Stacja dializ przy oddziale 

nefrologii - dializy przewlekłe 

- szpital dziecięcy - HD 

stanowią 50% wszystkich 

zabiegów wykonywanych w 

stacji

Stacja dializ zlokalizowana 

w szpitalu; Hemodializy 

stanowią 93% zabiegów a 

dializy otrzewnowe 7%

Stacja dializ w oddziale 

nefrologii - dializowanie 

wyłącznie pacjenci 

hospitalizowani z innych 

przyczyn - personel jest 

wliczony w koszty oddziału 

neforlogii (W 2015 rozliczoono 

produktem 5.10.00.0000052 

899 dializ a w sumie było 1444 

dializy więc ostrych było 545 

(rozliczonych produktem 1478). 

Pacjentów było 239 średno 7 

dializ odrzucając skrajnych 

pacjentów (powyżej 20 dializ) to 

średnio było 5); 

5.10.00.0000052 - 62%

inny 38%

Łączna liczba 

hemodializ w 2015 r.: 

11 493, z tego 10 131 

zostało rozliczonych 

kodem 

5.10.00.0000052 

(oddział nefrologii)

Osobna stacja dializ 

przy szpitalu 

posiadającym oddział 

nefrologii - tylko 

dializy

Stacja dializ działa w 

ramach oddziału 

nefrologii 

(prawdopodobnie tylko 

HD)

Stacja dializ (tylko HD)

Integralna część Oddziału 

Nefrologii, Endokrynologii, 

Nadciśnienia Tętniczego i 

Chorób Wewnętrznych

Dane dla 6 (5) stacji 

dializ (tylko hemodializy)

Modyfikacje HD nie b/d

Tak - Zakład Dializ wykonuje 

3/9, czyli 1/3 pacjentów ma 

powtarzalną hemodiafiltrację 

jako metodę 

nerkozastępczą.

 (koszt wyższy o ok. 120 zł - 

linie krwii i filtry)

Tak - hemodiafiltracja, jest 

to 8% zabiegów w 

stosunku do hemodializ. 

Koszty hemodiafiltracji są o 

23% wyższe od 

hemodializy; na wyższy 

koszt hemodiafiltracji 

oprócz dializatora i drenów 

mają wpływ filtry i 

produkacja wody

prawdopodobnie wykonuje 

takie coś AIT
b/d nie b/d nie b/d nie

Liczba stanowisk (wszytkich) 12 26 6 26 4 16 11 40 12 16 110

Liczba stanowisk do HD 12 26 5 24 4 13 11 40 12 16 110

Liczba chorych dializowanych 201 153 13
105 (533 - rozliczonych 

innymi produktami)
239 b/d 196 b/d (szacunkowo 211) 70

b/d (szacunkowo ok. 70 

dializowanych przewlekle)
497

Roczna liczba dializ 12587 16388 1151 15372 899 10131 9382 32987 9930 11605 79177

Dostępność w tygodniu (dni) b/d 6 6 6 6 b/d 5 b/d 6 b/d b/d 

Godziny pracy b/d 7.00-22.00 7.00 - 14.35
Pn, Śr, Pt - 7.00 - 24.00; 

wt, czw, sb - 7.00-19.00
7.30 - 15.05 b/d 7.00 - 14.25 b/d 

poniedziałku do soboty od 6:00 do 24:00.

       dializy wykonuje się w godz.7:00, 12:30, 

18:00

b/d (podają, że pracują na 3 

zmiany, więc 

prawodopodobnie 7-22)

3 stacje dializ są 

dostępne 24 godziny, a 

pozostałe 3 od 

poniedziałku do soboty 

od 7.00-22.00

Liczba zmian b/d 3 1 3 lub 2

2 (dializy wykonujemy od 7:30 

do 15:05 ale oddział jest czynny 

całą dobę 2 zmiany po 12 

godzin i całą dobę możemy 

robić dializy)

b/d b/d b/d 3 3

w stacji funkcjonującej 

od poniedziałku do 

soboty od 7.00-22.00 - 2 

zmiany i trwają 7,5 

godziny, w stacji 

funkcjonującej 24 

godziny - 3 zmiany - 2 po 

7,5 godziny, 1 zmiana  9 

godzin 

Łączny teoretyczny czas pracy wszystkich 

stanowisk do hemodializy
125424 122070 10640 175 200 8000 113880 96 360 350400 56520 140160 316708

Rzeczywisty czas trwania wszytkich dializ 50356 65552 6139 76860 5764 50569 47020 148441,5 49650 46420 316708

Dyżur 24h Tak tak tak Tak tak
b/d (prawdopodobnie 

tak)
tak

b/d (prawdopodobnie tak, 

bo stacja jest w ramach 

oddziału nefrologii)

lekarsko pielęgniarski pod telefonem
Tak (wykonywane są dializy 

ostre)
w 3 stacjach

Godziny dyżurowe b/d 22.00-7.00 + nd 14.35 - 7.00 + nd b/d 15.05-7.30 b/d 15-7.00, sb i nd b/d b/d b/d b/d 

Liczba lekarzy na dyżurze
15.00 - 7.00 

Dyżur, 1 lekarz

1 - wspólny dla 

stacji dializ i 

oddziału

1 1 1 b/d

1 lekarz na dyżur 

14.25(15.00)-

7.0097.25) w dni 

tygodnia oraz 24 h 

sb, nd i święta – 

umowy 

cywilnoprawne

b/d

1      -   Od poniedziałku do piątku 7:00-17:00-

23:00 dyżur stacjonarny a do 

7:00 dyżur pod telefonem;

        w soboty, święta 6:30-23:00 dyżur 

stacjonarny a do 7:00 dyżur pod 

telefonem

 Dyżur lekarski trwa od 

godz. 15 do 7:35. na 

dyżurze jest 1 lekarz.

b/d
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Liczba pielęgniarek na dyżurze

7.00 - 19.00    

conajmniej  4 

pielęgniarki; 

19.00 - 7.00  

zmiana 3 

pielęgniarki 

(Pielęgniarka I 

zmiana 7.00-

19.00

                II 

zmiana 19.00 - 

7.00)

1 - dyżur 

popołudniowy; 2 - 

dyżur nocny

b/d

w dni kiedy są dwie zmiany 

(wtorek, czwartek, sobota) 

7-8 pielęgniarek

w dni kiedy są trzy zmiany 

dializ (poniedziałek, środa, 

piątek) w godzinach od 7-

18 

siedem-osiem pielęgniarek 

, w godzinach od 19-23 

trzy pielęgniarki

2, 3 b/d

3 na zmianach 12 h 

(Na zmianie jest 1 

lekarz (całodobowo) 

oraz od 2-

5pielęgniarek w 

zależności od 

zmiany. Dwie  w 

godzinach 7.35-

15.00 (pn-pt) oraz 3 

w zmianach 12-

gpodzinnych)

b/d b/d 

Personel pielęgniarski 

pracuje w systemie 

zmianowym 12-godzinnym. 

Na zmianie pracuje 3-6 

pielęgniarek w zależności od 

potrzeb.

b/d

Liczba pielęgniarek zatrudnionych w stacji 17 23 4 23 19 b/d

15,583 pielęgniarek 

(za 2015, obecnie 16 

etatu) – umowa o 

pracę.

b/d 11 11 81

Liczba lekarzy zatrudnionych w stacji

2 (plus 

rezydenci z 

oddziału 

nefrologii)

3 3 2 10 + 2 na dyżury b/d

zatrudnionych jest 

1,05 etatu lekarza – 

(zmiana dzienna – 

umowa o pracę)+ 

lekarze dyżurujący (1 

lekarz/dyżur – 

umowa 

cywilnoprawna) 

b/d 4 6 34

Liczba pielęgniarek na zmianie

7.00 - 19.00    

conajmniej  4 

pielęgniarki

5 - Dyżury 

pielęgniarskie 12 

godzinne pełni 5 

pielęgniarek, na 

dyżur 

popołudniowy od 

14.00-21.35 

przychodzi 1 

pielęgniarka, a w 

godzinach 

nocnych od 19.00-

7.00 dyżur pełnią 

2 pielęgniarki

b/d 8 2 b/d 2 lub 5 b/d

       Po trzy pielęgniarki na I zmianie= 12 h  i II 

zmianie = 6 h, plus 

piel. oddziałowa-8 h

4 3

Liczba lekarzy na zmianie

- 7.35 - 15.00 

conajmniej  1 

lekarz

b/d b/d 2 1 b/d 1 b/d 1 1 1
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