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Streszczenie:
Celem artykułu jest omówienie znaczenia Narodowego Funduszu Zdrowia w zapewnieniu
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych. W szczególności analizie
poddane zostały źródła przychodów oraz koszty z lat 2014-2016 ww. instytucji. Narodowy
Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną, która jest dysponentem środków
pochodzących: ze składki zdrowotnej, dotacji z budżetu państwa. Na podstawie analizy lat
2014-2016 wykazano, że głównym kosztem Funduszu są świadczenia opieki zdrowotnej,
na które to przeznaczane jest pod 90% przychodów. Po analizie struktury finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej, którą zakupił Fundusz dowiedziono, że około połowy stanowią
koszty leczenia szpitalnego, drugą pozycję stanowią zaś koszty refundacji leków i środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia.
Abstract:
The aim of the article is to discuss the importance of the National Health Fund in providing
access to healthcare services for entitled persons. In particular, the sources of revenues and
costs from the years 2014-2016 have been analyzed. institutions. Narodowy Fundusz Zdrowia
is a state organizational unit that administers resources from a health contribution, subsidies
from the state budget. Based on the analysis of the years 2014-2016, it has been shown that
the main cost of the Fund is healthcare services, for which 90% of revenues are allocated.
After analyzing the structure of financing health care services, which the Fund purchased,
it was proven that about half are in-hospital costs, while the second item is the cost
of reimbursement of drugs and special-purpose foods.
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