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/ WSTĘP
Sytuacja polskiej opieki zdrowotnej wymaga zdecydowanej poprawy i przeorganizowania.
W rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia z 2014 roku, Polska, po raz kolejny,
zajęła jedno z ostatnich miejsc (31 miejsce na 37 badanych systemów zdrowia) uzyskując 511
punktów na 1000 możliwych (rys.1). Pod względem dostępu i wyników leczenia, plasujemy się
niemal na końcu europejskiej listy, za Albanią i Bułgarią, nieznacznie tylko wyprzedzając Litwę
i Serbię. Jako jeden z niewielu krajów uzyskaliśmy, za 2014 rok, wynik o 10 punktów gorszy
niż w roku poprzednim. Należy mieć na uwadze, że w większości krajów, od początku (2006 r.)
prowadzenia Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (Euro Health Consumer Index),
poziom opieki zdrowotnej polepsza się, nawet mimo obniżenia nakładów na ochronę zdrowia.   
Autorzy badania (Euro Health Consumer Index), mówią wprost: “Polska musi wziąć się w
garść!”. Wyniki uzyskiwane przez Polskę są złe. Niepokojąca jest stałość tej tendencji oraz
bierność w kwestii poprawy systemu zdrowia. Przyczyn niepowodzeń szuka się w kryzysie
gospodarczym, czy też w błędnej polityce społecznej lat minionych. Argumenty te jednak nie
posiadają silnego rzeczywistego uzasadnienia. Widoczna jest taktyka odsuwania problemów
w czasie oraz brak strategii. Oczywistym jest, że bez stworzenia spójnego planu działania
opartego na rzetelnej identyfikacji problemów i zaangażowania wielosektorowego, sytuacja
w polskim systemie ochrony zdrowia nie ulegnie poprawie.
Rysunek 1 : Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2014
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Źródło: Euro Health Consumer Index 2014 , Brussels, January 27, 2015 , Arne Björnberg, PhD ; Johan  Hjertqvist, LLH.
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Do największych problemów polskiej opieki zdrowotnej można zaliczyć m.in.: barierę dostępności
do szeregu usług na poziomie lecznictwa ambulatoryjnego i szpitalnego, brak jednolitych i wymagalnych standardów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, brak monitorowania
efektów podejmowanych interwencji medycznych, wadliwy system wyceny usług i procedur,  
zakażenia wewnątrzszpitalne oraz nieskuteczną profilaktykę przy koncentracji nakładów finansowych przede wszystkim na medycynę naprawczą. Wciąż problemem są niewystarczające nakłady
finansowe, a także obserwowalne negatywne zmiany w sferze zabezpieczenia kadrowego. Mowa
tu o brakach kadrowych zarówno wśród lekarzy jak i pielęgniarek. Nie bez znaczenia jest także
brak instytucji odpowiedzialnej za kształtowanie długofalowej polityki zdrowotnej.
Roli kreatora nie spełnia Ministerstwo Zdrowia ani też samorządy wojewódzkie. Nie pełni tej
roli główny płatnik w systemie, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia.
Istotny wpływ na kształt polityki zdrowotnej oraz na kierunki rozwoju rynku usług medycznych
powinna mieć sytuacja demograficzna Polski. Starzejące się społeczeństwo czy też wzrost
chorób cywilizacyjnych determinują i będą determinować zapotrzebowanie na określone
świadczenia medyczne. Polacy żyją coraz dłużej i chcą żyć na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa zdrowotnego. Obecnie, na rynku usług medycznych, widać dysproporcje pomiędzy
popytem i podażą w niektórych dziedzinach medycyny, co przekłada się na wskaźniki epidemiologiczne obrazujące stan zdrowia Polaków. Najsilniejszym punktem polskiej służby zdrowia
jest opieka kardiologiczna, natomiast jednym z najsłabszych ogniw, profilaktyka zdrowotna.
Kolejną kwestią mająca wpływ na system opieki zdrowotnej, jest zróżnicowana i bardzo rozdrobniona struktura właścicielska - zarówno jeśli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną
jak i ambulatoryjna opiekę specjalistyczną oraz lecznictwo szpitalne. Sytuacja ta prowadzi do
dysproporcji popytowo podażowej w zakresie szeregu usług. Pojawiające się rozdrobnienie
kontraktów przy dość wysokich wymaganiach stawianych przez płatnika jeśli chodzi o zasoby
kadrowe i techniczne. W efekcie, pogarsza sytuacje finansową placówek poprzez spadek
rentowności usług co paradoksalnie ogranicza dostępność świadczeń dla pacjentów.
Dzisiejszy system ochrony zdrowia, w niewielkim stopniu, przypomina założenia systemu
ubezpieczeń zdrowotnych wprowadzonych w 1999 roku. Założenie, że pieniądze dla świadczeniodawcy będą szły za pacjentem, a pacjenci będą decydowali w jakich placówkach chcą się
leczyć zmuszając je do konkurencyjności nie funkcjonuje. Obecnie, system opieki zdrowotnej
coraz wyraźniej odstaje od oczekiwań Polaków, prognoz demograficznych i epidemiologicznych, zamożności społeczeństwa i wydolności placówek medycznych. Jest hybrydą, w której
brak spójności i szerszej, wieloletniej perspektywy. Zmiany są konieczne i to zmiany przede
wszystkim ukierunkowane na skuteczność i efektywność. Wprowadzenie ich w życie powinno
być poprzedzone rzeczową i merytoryczną dyskusją wszystkich podmiotów tego sektora.
Przyczynkiem do takiej dyskusji ma być miedzy innymi to opracowanie.
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/ Wnioski i rekomendacje
Tworząc zmiany w systemie opieki zdrowotnej należy mieć przede wszystkim na uwadze dane
mówiące o sytuacji społeczeństwa. Sytuacji zarówno zdrowotnej jak również demograficznej,
ekonomicznej czy społecznej. Tylko usprawnienie i holistyczne podejście do zmiany uwzględniające takie dziedziny jak ekonomia, socjologia, demografia czy geografia umożliwią stworzenie
systemu, który w dłuższej perspektywie przyniesie wymierne korzyści.
Nierównomierna dystrybucja usług medycznych, limity przyjęć narzucanych przez głównego
płatnika jakim jest NFZ, a także zróżnicowany stopień zamożności, który powoduje ograniczoną
dostępność do usług prywatnych to m.in. przyczyny pojawiających się barier dostępności do
opieki zdrowotnej. Dodatkowo nakłady finansowe, których w służbie zdrowia brakuje lub też
są nieskutecznie wydatkowane spowalniają postęp technologii medycznych, umożliwiający
szybsze diagnozowanie i leczenie. Niekorzystne są również regulacje prawne, które ograniczają
możliwości partycypacji pracodawców w budowaniu niektórych elementów systemu opieki
zdrowotnej dla pracowników i ich rodzin. Podobnie rzecz się ma z formułą funkcjonowania
publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów leczniczych, które nie opierają się
w swojej działalności o mechanizmy prawne i finansowe lecz są dalekie od mechanizmów
rynkowych.
Rozwijający się system niepublicznej opieki zdrowotnej konkuruje z systemem publicznym,
w którym głównymi graczami są samorządy różnego szczebla występujący jako właściciele
placówek, a także szpitale kliniczne podlegające uczelniom medycznym. Placówki konkurują
o tego samego płatnika, który narzuca im limity przyjęć dużo niższe niż realne możliwości.
Zatem równie często placówki publiczne i prywatne konkurują o tego samego pacjenta. To
w konsekwencji przyczynia się do spadku rentowności placówek publicznych. Kolejną istotną
kwestią jest fakt, że funkcjonowanie podmiotów publicznych na rynku, ma często uzasadnienie
polityczne, a nie merytoryczne - vide szpitale powiatowe, które nierzadko są największymi
pracodawcami w powiecie, a których zobowiązania obciążają znacznie budżet samorządu.
Brak jednak odwagi aby takie placówki restrukturyzować, konsolidować, prywatyzować czy
likwidować.
Opracowanie powstało na podstawie danych zebranych, wypowiedzi ekspertów, a także
posiadanej wiedzy z zakresu funkcjonowania opieki zdrowotnej. Należy mieć na uwadze,
że poniższe opracowanie dotyczy tylko wycinka problemów służby zdrowia, dotyka kwestii
problematycznych skupiając się na dostępnych materiałach.
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WNIOSKI:                                               REKOMENDACJE:

1 Niekompletność i niedobór danych
Brak koordynacji, spójnego systemu zbierania i
monitorowania informacji w ochronie zdrowia,
boleśnie odbija się na projektowaniu strategii i
wdrażaniu pomysłów na poprawę systemu zdrowia w Polsce. Dopóki sytuacja ta się nie zmieni,
niezwykle trudnym lub wręcz niemożliwym będzie
długofalowa poprawa opieki zdrowotnej

• Systematyczne gromadzenie i przetwarzanie dostępnych danych we współpracy z ośrodkami badawczymi, uniwersytetami i placówkami służby
zdrowia.
• Stworzenie mapy potrzeb zdrowotnych opartych
na realnych danych.
• Stworzenie systemu powszechnej statystyki
medycznej.

2 Niepokojąca sytuacja demograficzna
Zarówno w Polsce jak i w UE społeczeństwo się
starzeje. Czas życia wydłuża się, natomiast przyrost narodzin maleje. Starzejące się społeczeństwo wymusza reorganizację dotychczasowej
opieki zdrowotnej z uwagi na przyrost osób w
wieku poprodukcyjnym wymagających długotrwałej opieki opiekuńczej i dostosowania leczenia do
zmian demograficznych.

• Wydłużona długość życia oznacza, że przybędzie klientów służby zdrowia cierpiących m.in.
na choroby cywilizacyjne, kardiologiczne czy onkologiczne. Koniecznym jest zatem zapewnienie
opieki tym pacjentom poprzez chociażby wzrost
dostępności i skrócenie czasu oczekiwania do tych
specjalistów
• Z uwagi na bieżące problemy oraz sytuację demograficzną istotnym byłoby połączenie działań
opieki zdrowotnej z opieką społeczną, co może
być zwłaszcza owocne w kontekście działań profilaktycznych oraz długoterminowych.

3 Przyczyny zgonów
Najczęstszymi przyczynami zgonów w Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, są choroby
serca i układu krążenia oraz nowotwory złośliwe.
Co więcej umieralność z powodu wyżej wymienionych przyczyn jest w Polsce zdecydowanie wyższa
niż średnie wartości dla UE.
Natomiast wśród noworodków i dzieci do lat 4
jako przyczyny zgonów dominują stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym i wady
rozwojowe wrodzone.

• Monitorowanie stanu zdrowia społeczeństw oraz
promocja zdrowego stylu życia, konieczności wykonywania badań profilaktycznych to podstawowe
działania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia umieralności.
• Wprowadzenie mechanizmów odpowiedzialności
za własne zdrowie.

4 Prognozy epidemiologiczne
Dostępne dane epidemiologiczne i prognozy
wskazują na dalszy wzrost w Polsce zachorowań
na choroby cywilizacyjne (głównie choroby układu
krążenia oraz nowotwory). Szczególnie niepokojącym jest, że pod względem wczesnego wykrywania
chorób cywilizacyjnych i wskaźników przeżyć plasujemy się w końcówce europejskiej listy.
Jedna z chorób przewlekłych to otyłość u dzieci
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• W przypadku zwalczania chorób cywilizacyjnych
najskuteczniejsza byłaby profilaktyka oraz promocja zdrowego stylu życia. Leczenie jest długotrwałe
i problematyczne, a zapobieganie chorobom
znacznie korzystniejsze i efektywniejsze, zarówno
dla pacjentów jak i systemu opieki zdrowotnej.
• Dobrym pomysłem jest także rozpowszechnienie
wiedzy i dostępności do szczepień oraz dofinansowanie części szczepień wśród osób najbardziej
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która jest najczęstszym zaburzeniem związanym
z odżywianiem. W krajach UE nadwagę i otyłość
zdiagnozowano u co czwartego dziecka; w Polsce w 2009 roku u 16,4% dzieci w wieku 6-19 lat
i odsetek ten zwiększa się o ok. 2-3% na dekadę.
Częstość nadwagi jest większa u chłopców niż u
dziewczynek1.

5

zagrożonych zachorowaniem.
• Konieczne jest także bieżące monitorowanie zapadalności na choroby zakaźne, gdyż z uwagi na coraz większą mobilność mieszkańców zapadalność
na te choroby zmienia się szybciej niż kilkanaście
lat temu.
• Z uwagi na wzrost problemów zdrowotnych u najmłodszych kluczowa jest współpraca z instytucjami
oświaty i placówkami wychowawczymi w tym zakresie. Jednym ze skuteczniejszych rozwiązań jest
skuteczna profilaktyka i edukacja prozdrowotna.

Profilaktyka

Profilaktyka jest całkowicie zaniedbanym obszarem w polskiej opiece zdrowotnej. Dotyczy to
zwłaszcza profilaktyki chorób, w których umieralność jest najwyższa. Jednym z przykrych skutków
nieodpowiedniej profilaktyki zdrowia w Polsce jest
także próchnica zębów, występująca jako choroba
przewlekła u dzieci, która w porównaniu z krajami
UE jest zdecydowanie wyższa.

• Zwiększenie nakładów finansowych na profilaktykę celem zwiększenia skuteczności jej działania.
Działania profilaktyczne wymagają nakładu czasu
oraz systematyczności a przede wszystkim koordynacji, zatem kluczowym jest skoordynowanie
działań profilaktycznych ze szkołami i ośrodkami
kształtującymi postawy społeczne. Należy wykorzystać olbrzymi potencjał w tym zakresie organizacji
pozarządowych.

6 Samoocena stanu zdrowia Polaków
Obecnie najlepiej swój stan zdrowia opisują osoby
do 24 roku życia. Im osoby starsze tym stan zdrowia gorszy. Najgorzej samoocena stanu zdrowia
wypada u osób po 70 roku życia. Zatem system
zdrowia za kilkanaście lat, z uwagi na zmiany demograficzne, będzie miał pod opieką ogromną
grupę pacjentów w złym i bardzo złym stanie
zdrowia.

• W obecnym momencie kluczowe jest zapewnienie
jak najdłuższego utrzymania obywateli w dobrym
stanie zdrowia poprzez rozbudowaną profilaktykę
i prozdrowotne programy edukacyjne.
• Istotnym jest także zwiększenie tempa diagnozowania pacjentów, następstwem którego będzie
odpowiednie leczenie oraz skierowanie pacjenta
do odpowiedniego specjalisty w takim momencie
by minimalizować ryzyko chorób przewlekłych.
• Model skoordynowanej opieki medycznej łączącej
wszystkie jej poziomy na danym terenie byłby udogodnieniem dla odbiorców usług i minimalizował
koszty diagnozy i leczenia.

7 Dostęp do lekarzy
Obecnie dostęp do lekarzy nie jest satysfakcjonujący zwłaszcza dla biedniejszej części społeczeństwa, której nie stać na prywatne leczenie.
Szczególnie trudnym jest kontakt ze specjalistą. Jak

• Prawidłowe zdiagnozowanie choroby i przekierowanie do odpowiedniego specjalisty zajmuje zdecydowanie za dużo czasu, koniecznym zatem jest
usprawnienie tego systemu poprzez zwiększenie

1 Żródło: A. Grajda i współpracownicy, Regional differences in prevalence ofoverweight, obesity and underweight among Polish children and adolescents
„Medycyna Wieku Rozwojowego” 2011, t.15, nr 3, cz. I s. 258-265.
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wynika z danych GUS główną przyczyną niekorzystania z porad specjalisty jest dugi czas oczekiwania. Wydłużony termin wizyty odstrasza aż połowę
pacjentów. Kolejnym bardzo ważnym powodem
rezygnacji jest brak pieniędzy na pokrycie kosztów związanych z diagnozą i leczeniem, dotyczy
aż co piątego badanego.

liczby specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania.
• Z punktu widzenia pacjentów rozwiązaniem na
skrócenie okresu oczekiwania do specjalisty są
placówki prywatne, jednak obecnie i tam czas
oczekiwania się wydłuża oraz wiąże się z kosztami.
Koniecznym jest zmiana świadomości społecznej
w tym zakresie poprzez usprawnienie dostępu do
specjalistów w publicznej służbie zdrowia.

8 Zasoby i braki
Obecnie szwankuje nie tylko system dostosowania liczby kształconych lekarzy specjalistów do
rosnących potrzeb, ale także system edukacji,
system płac i zatrudnienia.
Dane wyraźnie wskazują na braki kadrowe wśród
lekarzy leczących choroby, na które umiera najwięcej osób. Obserwowalny jest także odpływ
z zawodu pielęgniarek. Aktualnie mamy też w Polsce za mało lekarzy, a za dużo szpitalnych łóżek,
zwłaszcza łóżek tzw. ostrych.

• Koniecznym jest podjęcie szybkich i zdecydowanych rozwiązań zwiększających liczbę lekarzy i lekarzy specjalistów oraz zmian powstrzymujących
odpływanie kadr medycznych z Polski i z zawodu.
Pomoże to ustrzec opiekę zdrowotną przez spodziewanym w niedalekiej przyszłości załamaniem
systemu opieki zdrowotnej.
• Niezbędna jest szybkie i zdecydowane dostosowanie proporcji łóżek szpitalnych i opiekuńczo-lecznych do potrzeb zdrowotnych oraz bazowanie na
dobrych przykładach z krajów UE w tym zakresie.

9 Wydatki na zdrowie
Obecne wydatki na ochronę zdrowia są niewystarczające.

• Niezbędnym jest zatem stworzenie listy priorytetów wydatkowania środków do czasu zwiększenia budżetu, który w innych krajach Europy jest
w większości przypadków większy.

10 Struktura opieki zdrowotnej
W Polsce widoczna jest ogromna dywersyfikacja
szpitali pod kątem ich własności, co prowadzi do
chaosu i dezorganizacji funkcjonowania służby
zdrowia.
Poza zróżnicowaną strukturą właścicielską szpitali,
problem stanowi ich kondycja finansowa, brak dostosowania struktury do lokalnych potrzeb zdrowotnych, często niewykorzystywanie potencjału
i możliwości zarówno sprzętowych jak i kadrowych. Brak także koordynatora opieki zdrowotnej, który w skali makro identyfikowałby potrzeby
zdrowotne, analizował by zasoby i aktywnie je do
nich dostosowywał.
Istotnym problemem, który towarzyszy współistnieniu w Polsce placówek prywatnych i publicznych
jest brak jasnych regulacji dotyczących rozdziału
publicznych środków. Kolejnym problemem jest

• Potrzebne jest wypracowanie procedur i schematów działań, tak aby usprawnić system pod względem funkcjonalnym w zakresie obsługi pacjenta,
a także aby zwiększyć zadowolenie pacjentów i
poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego.
• Koniecznym jest wprowadzenie działań regulujących współpracę na poziomie medycznym i finansowym. Jest to niezbędne, aby uregulować system
obsługi pacjenta i eliminować negatywne zjawiska
związane z przerzucaniem kosztów. Celem tej koordynacji będzie z jednej strony transparentność
reguł i działań, a z drugiej poprawa jakości leczenia
pacjenta.
• Nieunikniona jest konsolidacja placówek na różnym poziomie świadczenia usług. celem optymalizacji funkcjonalnej i finansowej wobec potrzeb
zdrowotnych oraz zjawisk konsolidacyjnych
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WNIOSKI / REKOMENDACJE

brak współpracy pomiędzy różnymi rodzajami
szpitali, dotyczy to zwłaszcza sektora publicznego
i prywatnego.

obserwowanych w otoczeniu systemu opieki
zdrowotnej. Zjawiska takie obserwujemy w branży
farmaceutycznej, informatycznej czy wśród producentów sprzętu medycznego.
• Koniecznym jest także wprowadzenie systemu weryfikującego proces leczenia i pełnego powrotu do
zdrowia pacjenta. Monitoring pacjenta po opuszczeniu placówki, rozliczanie placówek z efektów
pracy niewątpliwie przyczyniłby się do wzrostu
jakości usług zdrowotnych w ogóle.

11 Zapotrzebowanie branżowe
Zapotrzebowanie branżowe dotyczy przede
wszystkim zwiększenia dostępu do specjalistów,
zwłaszcza potrzebni będą lekarze specjaliści z zakresu onkologii, kardiologii, geriatrii oraz neurologii. Należy także zabezpieczyć braki kadrowe w
opiece nad pacjentem i zabezpieczyć się przed
odpływem pielęgniarek i pielęgniarzy. Warto
zwiększyć także nakłady na opiekę długoterminową i paliatywną. Także aparatura wysokospecjalistyczna jest mocno zaniedbana i często nie
wykorzystywana w wystarczającym zakresie.

• Przede wszystkim jednak, w obecnym stanie opieki
zdrowotnej należy uporządkować to czym służba
zdrowia dysponuje do tej pory.
• Niezbędnym jest stworzenie jasnych procedur
oraz powołanie instytucji koordynującej i monitorującej system opieki zdrowotnej.
• Ważnym jest współpraca środowisk: publicznego, prywatnego oraz akademickiego. Oczywiście działania te musza być długoterminowe i
kompleksowe.
• W najbliższym czasie istotnym będzie także rozwój
systemu szybkiej interwencji neurologicznej oraz
pomocy onkologicznej dla pacjentów po zakończonym leczeniu.

Analiza stanu zdrowia i potrzeb opieki zdrowotnej na najbliższe lata

/ Instytut Wolności

11

I Rozdział 1.
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1.I. Niekompletność i niedobór danych
Pierwszym problemem, o jaki potykamy się próbując przedstawić aktualną kondycję zdrowotną społeczeństwa polskiego, jest niedobór danych, ich rozproszenie, wyrywkowość i
nieupublicznianie. W ochronie zdrowia, wyzwaniem jest odpowiedź na najprostsze czasem
pytania: ile nowotworów wykrywa się rocznie dzięki Narodowemu programowi Zwalczania
Chorób Nowotworowych, ile dokładnie mamy w Polsce szpitali prywatnych, ile samorządowych, a ile podległych Uniwersytetom, ilu łóżek geriatrycznych brakuje w poszczególnych
województwach itd.
Tymczasem odpowiednie zbieranie i udostępnianie aktualnych danych statystycznych jest
kluczem dla sprawnego diagnozowania potrzeb i problemów zdrowotnych. Nie da się kreować
polityki zdrowotnej bez dostępu do rzetelnych danych epidemiologicznych obrazujących rzeczywistą sytuację zdrowotną społeczeństwa. Na podstawie ich analizy można prognozować
potrzeby i budować strukturę umożliwiająca ich zaspokojenie na kolejne lata. Z pewnością
udostępnienie tej wiedzy wpłynęłoby na funkcjonalność systemu opieki zdrowotnej, jednak
w tym momencie zasób takich danych nie jest kompletny, brak też wiedzy o gromadzonych
danych i możliwości dostępu do nich. Dowodem tego są choćby problemy z realizacją map
potrzeb zdrowotnych - instrumentu wymaganego przez Unie Europejską. Brak koordynacji,
spójnego systemu zbierania i monitorowania informacji w ochronie zdrowia, boleśnie odbija
się na projektowaniu strategii i wdrażaniu pomysłów na poprawę systemu zdrowia w Polsce.

„Politykę zdrowotną trzeba kreować na podstawie rzeczywistych danych. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia nie wykorzystuje badań na podstawie których
mogłoby tworzyć programy zdrowotne lub weryfikować pomysły lobbowane
przez przemysł farmaceutyczny. Instytut Matki i Dziecka od lat 60. zbiera z całej
Polski różne informacje np. dotyczące porodów i zgonów okołoporodowych czy
dane z zakresu medycyny szkolnej. Dzisiaj nikt się nimi nie interesuje i najprawdopodobniej nawet nie wie, że one istnieją i są ciągle aktualizowane. Tymczasem
bez takich  informacji niemożliwa jest dzisiaj nowoczesna i pogłębiona ocena
jakości opieki zarówno nad matką jak i dziećmi czy młodzieżą.”
Magdalena Wysocka,
Z-ca dyrektora ds. klinicznych Instytutu Matki i Dziecka

Obraz kondycji zdrowotnej Polaków i wydolności systemu opieki zdrowotnej, jaki wyłania się
z dostępnych, poszatkowanych danych, od długiego już czasu jest alarmujący.
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1.I.1 Starzenie się społeczeństw
Sytuacja demograficzna w Polsce, podobnie jak i w Europie, wskazuje na postępujący proces
starzenia się społeczeństwa. Coraz więcej mieszkańców kraju jest w wieku emerytalnym,
równocześnie wydłuża się wiek życia obywateli. Prognozowana długość życia, do 2050 roku,
wydłuży się o kilka lat zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Jednocześnie odnotowuje się
mniej urodzeń. Jak wynika z prognoz Eurostatu (rys. 2) starzenie społeczeństw będzie się pogłębiać w całej Europie, z tym że w Polsce przybywać będzie głównie starzejących się kobiet.
Rysunek 2: Prognozowany odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w Polsce i średni dla krajów UE
w latach 2015-2050
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Źródło: Eurostat

Pamiętając o obecnej sytuacji demograficznej oraz mając na uwadze, że sytuacja ta będzie
się pogłębiać wykazując stały trend...

...problemem i wyzwaniem dla służby zdrowia staje się
zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej osobom
w wieku poprodukcyjnym. Wydłużona długość życia oznacza,
iż przybędzie klientów służby zdrowia cierpiących
m.in. na choroby cywilizacyjne, kardiologiczne czy onkologiczne.
Istotnym aspektem staje się także opieka paliatywna i długoterminowa.
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Rysunek 3: Ludność według płci i wieku w latach 1989 i 2013 (piramida wieku)
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Źródło: Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata
2014-2050. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, listopad 2014.

Rysunek 4: Przeciętne trwanie życia w Polsce noworodka oraz osoby w wieku 65 lat w okresie
1990-2013
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Źródło:  Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata
2014-2050. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, listopad 2014.
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Jak wynika z danych GUS (rys. 5) prognozowana liczba ludności w wieku 65+ rośnie systematycznie, a w 2050 roku przekroczy liczbę 12 milionów, stanowiąc tym samym więcej niż połowę
grupy osób w wieku 15 – 64 lata. Równocześnie liczba dzieci będzie systematycznie spadać
osiągając w 2050 roku próg niższy niż 4 miliony. Dla służby zdrowia oznacza to potrzebę
przeorganizowania usług i dostosowania ich do najstarszych pacjentów przy jednoczesnym
dbaniu o jak najlepszą kondycję osób w wieku produkcyjnym – tutaj kluczowym jest profilaktyka i edukacja prozdrowotna. Być może niezbędnym, a z pewnością ogromnie trudnym,
stanie się zintegrowanie opieki zdrowotnej z opieką społeczną.
Rysunek 5: Prognozowana liczba ludności w podziale na biologiczne grupy wieku (w mln)
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Źródło: Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata
2014-2050. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, listopad 2014.

„(…) Wyzwaniem będzie stworzenie w najbliższych latach systemu, który będzie zapewniał finansowanie świadczeń opiekuńczo-leczniczych. Jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. Liczba osób, która będzie
nieaktywna zawodowo, a wśród nich zwłaszcza tych po 80-ym roku życia, jako
efektu tak zwanego podwójnego starzenia, zwiększy się tak zasadniczo z , że (..)
bardzo dużym wyzwaniem będzie ponowne zintegrowanie opieki zdrowotnej z
opieką społeczną i zapewnienie finansowania codziennej opieki nad osobami
wymagającymi pomocy w najprostszych codziennych czynnościach. ”

Istotnym elementem planowania strategii, jest także kwestia produktywności społeczeństwa
(rys.6). Starzejące się społeczeństwo to nie tylko wzrost liczby klientów opieki zdrowotnej w
wieku senioralnym, ale także wzrost odsetka osób nie zasilających budżetu państwa, a z niego
korzystających. Niezbędnym zatem jest opracowanie takiego modelu finansowania sektora
zdrowia i opieki społecznej, które pozwoli nie tylko urealnić bieżące wydatki ale zabezpieczy
tę sferę polityki społecznej państwa przed późniejszym ewentualnym kryzysem budżetowym.
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Rysunek 6: Ludność wg ekonomicznych grup wieku (w tys.) przy uwzględnieniu zmian w wieku
emerytalnym w latach 2013-2050
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Źródło: Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata
2014-2050. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, listopad 2014.

„Z jednej strony pieniędzy jest za mało dlatego, że zmienia się profil demograficzny społeczeństwa, czyli coraz mniejszy odsetek społeczeństwa jest społeczeństwem składkującym, a coraz większy odsetek jest nieskładkującym, ale
korzystającym. Po drugie ten odsetek nieskładkujący, a korzystający, dzięki
postępowi medycyny żyje coraz dłużej, w związku z tym też okres wykorzystywania jest dosyć długi.”
Prof. Andrzej M. Fal,
prezes, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
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1.I.2 Przyczyny zgonów
Najczęstszymi przyczynami zgonów w Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, są
choroby serca i układu krążenia oraz nowotwory złośliwe. Umieralność z powodu wyżej
wymienionych przyczyn jest w Polsce zdecydowanie wyższa niż średnie wartości dla UE. W
Polsce odnotowuje się za to mniej zgonów spowodowanych rakiem piersi i chorobami układu
oddechowego, niż w Europie. Jednak poza zgonami spowodowanymi wypadkami drogowymi
i chorobami jelita grubego, są to najrzadsze przyczyny zgonów z wymienionych (rys. 7). Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że dane te pochodzą z 2010 roku, zatem sytuacja mogła
ulec zmianie i dane te należy traktować poglądowo.
Rysunek 7: Przyczyny zgonów: współczynnik umieralności na 100 tys., rok 2010
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Źródło: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i uwarunkowania. Pod red. Bogdana Wojtyniaka,  Pawła  Goryńskiego i Bożeny
Moskalewicz. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, osoby w wieku 45 – 64 lat,
najczęściej umierają na nowotwory złośliwe (ponad 1/3), a także na choroby układu krążenia (niespełna 1/3). Natomiast osoby w wieku 65 lat i więcej umierają przede wszystkim na
choroby układu krążenia (ponad połowa), a także na nowotwory złośliwe (co piąta osoba).
Wśród noworodków i dzieci do lat 4 jako przyczyny zgonów dominują stany rozpoczynające
się w okresie okołoporodowym i wady rozwojowe wrodzone. U dzieci w wieku 5-14 lat głównymi przyczynami zgonów są przyczyny zewnętrzne oraz nowotwory złośliwe. Najrzadszym
powodem zgonów w populacji dzieci są zaburzenia wydzielania wewnętrznego.
Rysunek 8: Udział zgonów z powodu głównych przyczyn w ogólnej liczbie zgonów wg grup wieku
zmarłych, Polska 2010
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Analiza przyczyn zgonów pod kątem płci nie odbiega od głównego trendu przyczyn zgonów
w Polsce i Europie. Wciąż przeważają choroby układu krążenia, a także nowotwory złośliwe.
Co ciekawe, na choroby układu krążenia częściej umierają kobiety niż mężczyźni (rys.9). Mężczyźni natomiast częściej umierają na nowotwory złośliwe, jest to jednak niewielka różnica
obserwowalna pomiędzy płciami.
Rysunek 9: Udział najważniejszych przyczyn zgonów w ogólnej liczbie zgonów w Polsce wg płci
w 2010 roku (dane GUS)

CHOROBY ZAKAŹNE

0,6
0,8
22,8
25,9

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
ZABURZENIA WYDZ. WEW.

2,2
1,4

CHOROBY UKŁ. NERWOWEGO

1,4
1,2
51,8
40,8

CHOROBY UKŁ. KRĄŻENIA
4,4
5,7

CHOROBY UKŁ. ODDECHOWEGO

3,9
4,7

CHOROBY UKŁ. TRAWIENNEGO
1,5
1,2

CHOROBY UKŁ. MOCZ.-PŁCIOWEGO

6,3
6,7

OBJAWY CHOROBOWE

3,0
9,1

PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE
2,0
2,4

INNE

0%

10 %
KOBIETY

20 %

30 %

40 %

50 %

MĘŻCZYŹNI

Źródło: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i uwarunkowania. Pod red. Bogdana Wojtyniaka,  Pawła  Goryńskiego i Bożeny
Moskalewicz. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
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1.II. Dane i prognozy epidemiologiczne
Dostępne dane epidemiologiczne i prognozy wskazują na dalszy wzrost w Polsce zachorowań
na choroby cywilizacyjne (głównie choroby układu krążenia oraz nowotwory). Pod względem
liczby zachorowań na nowotwory i choroby układu krążenia doganiamy wysokorozwinięte kraje
tzw. Starej Unii. Jednak pod względem wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych i wskaźników przeżyć plasujemy się w końcówce europejskiej listy. Warto pamiętać, że odnotowujemy
generalnie wzrost liczby chorób cywilizacyjnych i przewlekłych. Dotyczy to nie tylko dorosłych
ale także dzieci (otyłość, próchnica).
W przypadku zwalczania tych chorób najskuteczniejsza byłaby profilaktyka. Leczenie jest długotrwałe i problematyczne, a zapobieganie chorobom znacznie korzystniejsze i efektywniejsze,
zarówno dla pacjentów jak i systemu opieki zdrowotnej.

1.II.1. Choroby układu krążenia
Statystyki umieralności Polaków spowodowane chorobami krążenia są ciągle zdecydowanie
wyższe niż w Unii Europejskiej, mimo, że opieka kardiologiczna stanowi od kilku lat jeden
z silniejszych punktów polskiej służby zdrowia. Bez wątpienia wynika to z faktu zniesienia
limitu świadczeń na usługi kardiologiczne przez NFZ. Zatem przyczyn zgonów, z powodu
chorób układu krążenia, należy upatrywać nie tyle w braku dostępu do usług kardiologicznych lub złej ich jakości lecz w braku odpowiedniej profilaktyki. Do najczęstszych chorób
układu krążenia należy m.in. nadciśnienie tętnicze, które powodowane jest przez otyłość,
cukrzycę, nadmierne korzystanie z używek, stres, brak aktywności fizycznej czy niewłaściwą
dietę. Podobnie jest z miażdżycą. Łatwiej zapobiegać tym chorobom niż je leczyć, jednak do
tego niezbędna jest odpowiednia edukacja prozdrowotna i rozwinięta profilaktyka, która w
Polsce jest wciąż niewystarczająca.

1.II.2. Nowotwory
Kolejną, najczęstszą przyczyną zgonów Polaków są nowotwory, których tak jak w przypadku
zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia jest w Polsce relatywnie więcej w Polsce
niż w Europie. Zjawisko to ma związek głownie z nieodpowiednim momentem wykrywania w
Polsce nowotworu. Wskaźnik umieralności z powodu choroby nowotworowej jest dla kobiet
w Polsce o 10% wyższy niż dla kobiet w Unii Europejskiej. Dla mężczyzn ta różnica wynosi już
20%. Dane statystyczne są jeszcze bardziej niepokojące, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w
porównaniu z innymi krajami Unii, Polacy rzadziej chorują na raka, a odsetek zachorowań jest
niższy o 10% wśród mężczyzn i o 20% wśród kobiet. Mamy zatem w Polsce, w porównaniu do
pozostałych krajów Unii Europejskiej niższą zachorowalność na nowotwory, ale wyższą umieralność nimi powodowaną. Poziom wyleczalności chorych na nowotwory złośliwe obrazuje
wskaźnik względnych 5-letnichprzeżyć. W Polsce wskaźnik ten u chorych, którzy zachorowali
w latach 2000 – 2002, wynosił u mężczyzn 38,8% i 48,3% u kobiet. Wskaźnik ten był znacznie
niższy od średniej europejskiej zarówno u mężczyzn (47,3%), jak i u kobiet (55,8%). Rocznie
odpowiada to około 11 tys. zgonów, których można byłoby uniknąć, gdyby wyleczalność nowotworów w Polsce była na średnim poziomie europejskim [2].
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Rysunek 10: Wskaźnik względnych przeżyć na raka ogółem
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Rysunek 11: Wskaźnik względnych przeżyć na raka wśród kobiet
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Zachorowalność na nowotwory systematycznie wzrasta i będzie to trend stały, podobnie jak w
całej Europie. Istotnym zadaniem jest uzyskanie spadku umieralności powodowanego chorobami
nowotworowymi. Kluczem do uzyskania takiego efektu jest odpowiednio prowadzona profilaktyka zarówno pierwotna jak i wtórna. Pozwoli ona wykrywać te choroby w mniejszym stadium
klinicznego zaawansowania przez co skuteczność leczenia wzrośnie w sposób bardzo istotny.

1.II.3. Prognozy epidemiologiczne na najbliższe lata
Należy przypuszczać, że zgony spowodowane chorobami układu krążenia i nowotworami
będą wciąż stanowiły główne przyczyny zgonów Polaków, to stała tendencja utrzymująca się
w Europie i Polsce od wielu lat. Wyraźnie widoczna chociażby w analizach przeprowadzonych
przez GUS a przedstawionych w Roczniku Demograficznym (rys.12).
Rysunek 12: Zgony w Polsce według przyczyn na 10 tys. ludności w latach 1980-2011
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Źródło: „Rocznik Demograficzny 2013” Główny Urząd Statystyczny
Wszystkie prognozy wskazują na wzrost zachorowalności na nowotwory złośliwe. W najbliższej przyszłości wśród
mężczyzn przeważać będzie nowotwór prostaty, płuc, nowotwór jelita grubego (rys.13).

Rysunek 13: Średnia roczna liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 20062010 oraz prognoza dla roku 2020 wg umiejscowień, mężczyźni:
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Kobiety najczęściej chorować będą natomiast na raka piersi, płuc, jelita grubego i raka szyjki
macicy (rys. 14).
Rysunek 14: Średnia roczna liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce latach 2006-2010
oraz prognoza dla roku 2020 wg umiejscowień, kobiety:

Źródło: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, Poznań

Na obraz epidemiologiczny nowotworów w Polsce
poza ułomną profilaktyką wpływa sposób i jakość leczenia.
Poza stopniem zaawansowania choroby w momencie
rozpoczęcia terapii, istotna jest jej kompleksowość,
jakość i opieka nad pacjentem po zakończeniu leczenia.
Te zmienne decydują o skuteczności leczenia
i jakości życia osób po zakończonym leczeniu onkologicznym.
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1.II.4. Profilaktyka
Unikanie czynników ryzyka, zdrowy styl życia, badania profilaktyczne, wczesna diagnoza choroby
nowotworowej i kardiologicznej, skierowanie do specjalisty i odpowiednie prowadzenie pacjenta,
a także otoczenie go opieką po chorobie, przyczynić się może do zdecydowanego zmniejszenia
liczby zgonów i poprawy jakości życia pacjentów.
Porównując dane, dotyczące umieralności na choroby cywilizacyjne w Polsce i Europie, widać
jak niezbędne są zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Dotyczy to w dużej mierze położenia
zdecydowanie większego nacisku na profilaktykę, zapobieganie i wczesne wykrywanie schorzeń, bo tu dysproporcje w zakresie efektywności działań są ogromne. Nie bez powodu kraje
zajmujące pierwsze miejsca w Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia, jak Holandia
czy Finlandia, okupują również czołowe pozycje pod względem wysokości środków przeznaczanych na profilaktykę. Polska, pod względem wydatków przeznaczonych na profilaktykę
zdrowotną w przeliczeniu na mieszkańca zajmuje przedostatnie miejsce w Europie (rys.15).

„Lalonde1 , minister Kanady w latach siedemdziesiątych, popełnił taką pracę, z
której wywiodły się tak zwane pola zdrowotne. Cztery pola, dowodzące, że ponad 50% naszego stanu zdrowia jest uzależnione od naszego stylu życia. A na
promowanie zdrowego stylu życia – promocja i profilaktyka zdrowotna – płatnik
publiczny wydaje 2,5% budżetu (2012)!!!. To jest paradoks. To znaczy, że kolejnym
problemem finansowania opieki zdrowotnej jest odważyć się zainwestować w
przyszłość”.
Prof. Andrzej M. Fal, prezes
Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

1 Marc Lalonde (ur. 26 lipca 1929) – były minister zdrowia i opieki społecznej Kanady.
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Rysunek 15: Wydatki na profilaktykę oraz zdrowie publiczne na osobę ($PPP), rok 2010 lub ostatni
dostępny (OECD Health Data 2012)
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Wydatki na profilaktykę zdrowotną są w Polsce bardzo niskie, stanowią około 2% ogólnych
wydatków na zdrowie. Profilaktyka w obecnym wymiarze jest niewystarczająca i zupełnie
niedostosowana do realiów. Stanowi to ogromny problem i wielkie wyzwanie dla opieki
zdrowotnej, ponieważ zadbanie o tę strefę przyczyniłoby się do odwrócenia niekorzystnych
trendów zachorowalności i umieralności na choroby cywilizacyjne. Bez podjęcia radykalnych
i odważnych działań w tym zakresie, w tym zdecydowanego zwiększenia nakładów finansowych na działania profilaktyczne, funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce będzie
ciągle pozostawiało wiele do życzenia.
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2.I. Stan zdrowia Polaków
Analizując stan zdrowia społeczeństwa, bardzo dobrym zdrowiem może pochwalić się średnio
ponad połowa osób do 24 roku życia. Po 25 roku życia, ocena stanu zdrowia pogarsza się,
wciąż jednak pozostając definiowana jako dobra. W przedziale wiekowym 45 – 69, przeważająca grupa Polaków określa swój stan zdrowia jako „ani dobry, ani zły”, przy czym wśród
osób w wieku 60-69 lat niespełna 20% uznaje swój stan zdrowia jako „zły i bardzo zły”. W
grupie osób powyżej 70 roku życia, już 1/3 obywateli określa swój stan zdrowia jako zły i
bardzo zły. (rys. 16). Widocznym jest zatem, że system zdrowia za kilkanaście lat, z uwagi na
zmiany demograficzne, będzie miał pod opieką ogromną grupę pacjentów w złym i bardzo
złym stanie zdrowia. W obecnym momencie kluczowe jest zatem zapewnienie jak najdłuższego utrzymania obywateli w dobrym stanie zdrowia poprzez rozbudowaną profilaktykę i
prozdrowotne programy edukacyjne. Istotna jest także szybka diagnoza, następstwem której
będzie odpowiednie leczenie oraz skierowanie pacjenta do odpowiedniego specjalisty w takim
momencie by minimalizować ryzyko chorób przewlekłych.
Rysunek 16: Stan zdrowia respondentów według wieku
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Źródło: Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2014.
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2.II. Poziom zaspokojenia potrzeb zdrowotnych
Odsetek osób deklarujących niezaspokojenie potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia wzrósł
wśród obywateli Polski w roku 2010 w odniesieniu do roku 2009. Dodatkowo Polska plasuje
się w ostatniej dziesiątce europeskiego rankingu w zakresie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych (rys. 17).
Rysunek 17: Odsetek osób deklarujących niezaspokojenie potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia w krajach Europy (EUROSTAT 2010)
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Rosną wymagania społeczeństwa wobec systemu opieki zdrowotnej. Ludzie żyją dłużej, poprawia się ich sytuacja materialna, mają zatem większe oczekiwania. Poprawia się skuteczność
leczenia wielu chorób, ale poza wyleczeniem, istotnym staje się jakość życia po zakończonym
leczeniu. Do tych oczekiwań należy się więc przygotować. Publiczna opieka zdrowotna nie
jest w stanie zaspokoić bieżących potrzeb, a więc trudno przypuszczać aby mogła zaspokoić
potrzeby rosnące w perspektywie kilkunastu najbliższych lat. Biorąc powyższe pod uwagę,
potrzeba wzajemnej akceptacji i kooperacji jednostek publicznej i prywatnej służby zdrowia
wydaje się być nieunikniona.
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2.II.1. Dostęp do lekarzy
Ogromna bolączką polskiego systemu opieki zdrowotnej jest kontakt pacjenta z lekarzem i
lekarzem specjalistą. Wśród głównych przyczyn niekorzystania z porad lekarza POZ wymienić należy przede wszystkim: oczekiwanie na ustąpienie objawów (jest to objaw niechęci do
kontaktu ze służbą zdrowia, wiara w samouzdrowienie za pomocą leków OTC i lęk), brak
czasu (godziny wizyt niedostosowane do rynku pracy) oraz długi czas oczekiwania na termin
wizyty (rys.18). Ta ostatnia przyczyna jest szczególnie niepokojąca, ponieważ przy niektórych
chorobach kluczowym jest ich szybka diagnoza i szybkie podjęcie leczenia. Skrócenie czasu
oczekiwania wpłynęłoby na zmniejszenie umieralności oraz zmniejszenie ilości chorób przewlekłych, skróciłoby także czas leczenia pacjenta. Problemem jest także konieczność zmiany
myślenia pacjentów o swoim zdrowiu poprzez stosowanie racjonalnych programów edukacyjnych i zwiększenie środków na efektywną profilaktykę zdrowotną we wszystkich jej fazach.
Rysunek 18: Przyczyny niekorzystania z porad lekarza POZ w 2013 r.
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Źródło: Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2014.

Pacjenci, często lekceważą objawy ze strony organizmu i nie idą do lekarza aby poznać przyczynę ich wystąpienia. Kolejną zauważalna barierą w racjonalnym postępowaniu w chorobie
jest dostęp do specjalisty. Jak wynika z danych GUS główną przyczyną niekorzystania z porad
specjalisty jest dugi czas oczekiwania. Wydłużony termin wizyty odstrasza aż połowę pacjentów. Kolejnym bardzo ważnym powodem rezygnacji jest brak pieniędzy na pokrycie kosztów
związanych z diagnozą i leczeniem, dotyczy aż co piątego badanego (Rys.19).
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Rysunek 19: Przyczyny niekorzystania z porad lekarza specjalisty w 2013 r.
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Źródło: Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2014.

Prawidłowe zdiagnozowanie choroby i przekierowanie do odpowiedniego specjalisty zajmuje
zdecydowanie za dużo czasu. Z punktu widzenia pacjentów rozwiązaniem na skrócenie okresu
oczekiwania do specjalisty są placówki prywatne, jednak obecnie i tam czas oczekiwania się
wydłuża oraz wiąże się z kosztami. Mamy zatem do czynienia z podwójnym opłacaniem służby
zdrowia przez zamożniejszych klientów służby zdrowia (płacenie składek, opłacenie wizyty
prywatnej) oraz w skrajnych przypadkach, niekorzystanie z porad lekarza w ogóle.

„Myślę, że kluczowym wyzwaniem z perspektywy systemu opieki zdrowotnej
jest jasne określenie czego Polacy mogą i powinni się spodziewać od systemu
publicznego. Jako obywatel tego kraju, przez ostatnie 25 lat nie usłyszałem, czy
30, 40, 50 dni czekania do specjalisty to ma być to co ten system gwarantuje.
Dzisiaj nikt w Polsce chyba nie jest w stanie powiedzieć jak ta dostępność powinna wyglądać”.
Paweł Kacprzyk,
Prezes Zarządu PZU Zdrowie S.A.

Pacjenci chętniej korzystają z usług medycznych i stomatologicznych niefinansowanych przez
NFZ przede wszystkim z uwagi na krótszy czas oczekiwania na wizytę w placówkach prywatnych, wierzą także w lepszą opiekę medyczną w placówkach prywatnych (rys.20).
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Rysunek 20: Przyczyny korzystania z usług medycznych i stomatologicznych niefinansowanych
przez NFZ w 2013 r.
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Źródło: Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2014.

Wśród społeczeństwa panuje przekonanie, że w prywatnych placówkach opieka jest lepsza.
Lekarze lepiej zarabiają i mają lepsze warunki pracy, stąd widoczny odpływ części kadry do
jednostek niepublicznych. Warto jednak nadmienić, że zdaniem niektórych ekspertów sprawne
funkcjonowanie placówek prywatnych nie zależy od finansów ale od organizacji pracy.

„Chciałbym się jeszcze odnieść do punktu związanego z ucieczką personelu
medycznego od zawodu – ja mam troszeczkę inne doświadczenia. Przez kilka
lat prowadziłem jedną z dużych grup medycznych działającą w Polsce, z ok. 2,5
tysiąca pracowników: lekarzy i pielęgniarek. Powiem szczerze: mieliśmy rotację personelu poniżej 5% rocznie. A wcale nie jest tak, że płaciliśmy lekarzom
znacząco więcej ponad stawki pośrednio regulowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Głównym powodem tak niskiej rotacji którą monitorowaliśmy corocznie
była organizacja pracy, narzędzia informatyczne wspierające codzienną pracę
personelu, procesy które dostarczaliśmy. Jednym słowem komfort, który mają
pielęgniarki, lekarze, personel recepcji przychodzący do pracy w przychodni. To są
elementy które mocno wpływają na jakość i pośrednio satysfakcję z wykonywanej
pracy. Myślę, że dzisiaj system opieki prywatnej wypracował szereg rozwiązań
organizacji pracy do których warto sięgnąć. Mamy wiele gotowych rzeczy które
w codziennej pracy wykorzystujemy i które pozwalają lekarzowi zająć się tym,
czym się powinien: leczeniem pacjentów. Personel pomocniczy wie po co jest w
przychodni. I to wszystko dobrze działa, inaczej byśmy tracili po prostu klientów
a jest wprost przeciwnie, mamy coraz większy poziom zainteresowania”.
Paweł Kacprzyk,
Prezes Zarządu PZU Zdrowie S.A.
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2.III. Zasoby i braki
VVW Polsce na tysiąc mieszkańców przypada 2,2 lekarza. Mamy najmniej lekarzy na 1000 mieszkańców w całej Unii Europejskiej. Obecnie, średni wiek lekarza wykonującego zawód w Polsce
wynosi 49,5 lat zaś średni wiek lekarza posiadającego specjalizację i wykonującego zawód to
54,5 lat (dane NIL). Liczba onkologów pracujących w jednostkach opieki zdrowotnej na 100 000
wynosiła w 2010 roku 1. Kardiologów 5, a neurologów 6 (rys.21). Dane te wyraźnie wskazują na
braki kadrowe wśród lekarzy leczących choroby, na które umiera najwięcej osób.  Obserwowalny
jest także odpływ z zawodu pielęgniarek. Prognozy są jeszcze bardziej alarmujące.

„Sytuacja jest krytyczna, zwłaszcza jeśli chodzi o pielęgniarki, przyszłość maluje
się w czarnych barwach. Jeśli chodzi o lekarzy, troszkę lepiej, ale wcale nie dużo
lepiej. Jeżeli chodzi o innych profesjonalistów medycznych, to mamy to nierozpoznane. Ale wszystko wskazuje, że i tutaj jest kiepsko. To jest kwestia kształcenia,
to jest kwestia warunków pracy, ale rozumianych nie tylko jako wynagrodzenie.
(...) Ludzie są niezadowoleni, nie mają poczucia związku ze swoim pracodawcą,
odchodzą od zawodu masowo, to dotyczy przede wszystkim pielęgniarek: 30%
kobiet kończących studia pielęgniarskie, idzie do zawodu, reszta nie. To są jakieś
w ogóle dramatyczne rzeczy, które oczywiście wymagają zmian”.
Konstanty Radziwiłł,
sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej

Szwankuje nie tylko system dostosowania liczby kształconych lekarzy specjalistów do rosnących potrzeb, ale także system edukacji, system płac i zatrudnienia. Bez podjęcia szybkich
i zdecydowanych rozwiązań zwiększających liczbę lekarzy i lekarzy specjalistów oraz zmian
powstrzymujących odpływanie kadr medycznych z Polski i z zawodu, w nieodległej przyszłości
czeka nas prawdziwe załamanie systemu opieki zdrowotnej.
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Rysunek 21: Liczba lekarzy specjalistów pracujących w jednostkach opieki zdrowotnej
na 100 000 według specjalności (CSIOZ 2010)
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Źródło: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i uwarunkowania. Pod red. Bogdana Wojtyniaka,  Pawła  Goryńskiego i Bożeny
Moskalewicz. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
.

Mamy w Polsce za mało lekarzy, a za dużo szpitalnych łóżek, zwłaszcza łóżek tzw. ostrych.
Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w Polsce jest niemal dwukrotnie więcej
łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców niż w Norwegii czy Holandii, w państwach z czołówki
Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia. Jednocześnie brakuje oddziałów i łóżek
dla pacjentów z chorobami przewlekłymi. Problem niedostosowania ilości łóżek szpitalnych
do aktualnych potrzeb, to kolejna bolączka systemu ochrony zdrowia którą należy zająć się
jak najszybciej.

„Kolejna rzecz związana z pieniędzmi i organizacją: struktura łóżek – my jesteśmy
jedynym krajem w Europie… Nie, przepraszam, jednym z dwóch, Estonia jeszcze,
gdzie liczba łóżek ostrych wzrasta rok do roku. Może nie jest to jakiś wybuch,
ale mamy mniej więcej 190 tysięcy łóżek i ta liczba rośnie w tysiącu szpitalach.
Natomiast wszędzie indziej maleje na rzecz łóżek przewlekłych i usługi ambulatoryjnej. To prawda, że Polska miała mniej łóżek, ale w tej chwili (..) idziemy
przeciw prądowi Europy, co nie wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem”.
Prof. Andrzej M. Fal, prezes - Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
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I Rozdział 3.
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3.I. Finanse i struktura właścicielska

w służbie zdrowia
3.I.1. Wydatki na zdrowie: publiczne i prywatne.
Polska należy do grupy krajów Unii Europejskiej, w której wydatki na zdrowie wyrażone jako
procent PKB oraz wydatki per capita należą do jednych z najniższych. W Polsce na zdrowie
przeznacza się niecałe 7% PKB, podczas gdy średnia dla krajów UE wynosi 9,8%2. Równocześnie trzeba zaznaczyć, iż wysokość PKB jest w Polsce znacznie niższa niż w krajach tzw. starej
Unii. Różnica w wydatkach na zdrowie pomiędzy Polską a Holandią i Francją, które wydają
najwięcej, wynosi odpowiednio aż 5 oraz 4,7 punktów procentowych [2].
Rysunek 22: Sytuacja zdrowotna Polski na tle innych krajów UE; wydatki na zdrowie jako procent
PKB 2010 r. lub ostatni dostępny
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Źródło: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i uwarunkowania. Pod red. Bogdana Wojtyniaka,  Pawła  Goryńskiego i Bożeny
Moskalewicz. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Polska w porównaniu z innymi krajami Europy znajduje się na 12 miejscu od końca w kontekście wydatków na ochronę zdrowia przeznaczanych na obywatela. W czołówce są Luksemburg,
Szwajcaria oraz Norwegia (rys.23). Warto śledzić rozwiązania systemowe wdrażane w tych
krajach i próbować przysposobić je do polskiego systemu.
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Rysunek 23: Wydatki na ochronę zdrowia na osobę w Europie w 2012 roku
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Źródło: Euro Health Consumer Index 2014 , Brussels, January 27, 2015 , Arne Björnberg, PhD; Johan  Hjertqvist, LLH

Wydatki na ochronę zdrowia na osobę w Polsce w porównaniu ze średnią dla krajów UE w
latach 1995-2013 były znacznie niższe, a ich tendencja nie jest wzrostowa. Dysproporcja zatem
będzie się utrzymywać.
Rysunek 24: Wydatki na ochronę zdrowia na osobę w Polsce w porównaniu z średnią dla krajów
UE w latach 1995-2013 (wartość w USD)
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Źródło: Index Mundi Source: World Health Organization Global Health Expenditure database
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Eksperci proponowali kilka rozwiązań prowadzących do zwiększenia i usprawnienia budżetu
i poprawy opieki zdrowotnej. Jedna kwestia dotyczyła bezpłatnych badań profilaktycznych.
Proponowano, na wzór rozwiązań pojawiających się w Europie, aby pacjenci, którzy nie stawiają się na badaniach profilaktycznych, musieli za nie zapłacić. Kolejnym pomysłem było
wypłacanie świadczeń za efekt zdrowotny, a nie za procedurę. Pomysły wydawać się mogą
kontrowersyjne, jednak przy dłuższej perspektywie ich stosowania, stanowić mogą konkretne
rozwiązanie wpływające na poprawę systemu opieki zdrowotnej.

„Fundamentalną zmianą, którą jesteśmy w stanie wprowadzić w ramach dostępnych środków, jest płacenie nie za konkretną procedurę, tylko za opiekę
– jej jakość i efekt medyczny. Możemy rozpatrywać taki model czy to w ramach
konkretnej choroby, czy też w ramach danej populacji. Istotnym jest także zbudowanie skoordynowanej opieki zdrowotnej od podstawowej aż po szpitalną.
Czyli zupełna zmiana modelu opieki nad pacjenta. W takim modelu zaczynamy
płacić za długoterminowy efekt zdrowotny i w naturalny sposób przeznaczamy
rosnącą części środków na profilaktykę. Należy jednak pamiętać, iż całościowy
efekt zmiany, będziemy mogli obserwować dopiero po kilku latach, być może to
jest nawet kwestia jednego pokolenia. Ale tak naprawdę to, co dzisiaj płacimy,
będzie zupełnie inaczej i efektywniej wydawane”.
Piotr Błaszczyński,
Członek Zarządu PZU Zdrowie ds. medycznych

Jak wynika z Narodowego Rachunku Zdrowia2 wydatki ogółem na ochronę zdrowia tj. wydatki
bieżące i inwestycyjne wyniosły w 2012 r. 107,8 mld zł i stanowiły 6,8% Produktu Krajowego
Brutto (6,9% PKB w 2011 r.).
Widoczna jest wyraźna tendencja wzrostu prywatnych wydatków na ochronę zdrowia – w
2011 roku koszty ochrony zdrowia ponoszone bezpośrednio przez gospodarstwa domowe
wynosiły 23,4 mld, w 2012 – 24,5 mld zł, a w 2013r - niemal 25 mld zł. W relacji do PKB bieżące
wydatki prywatne kształtowały się w 2012 r. na podobnym poziomie jak w roku 2011 (1,9%
PKB), natomiast udział bieżących wydatków publicznych na ochronę zdrowia zmniejszył się
z 4,53% do 4,43%.
Przytłaczającą większość nakładów ogółem na ochronę zdrowia stanowiły wydatki bieżące,
których udział w 2012 r. wyniósł 93,7%. Struktura wydatków bieżących ponoszonych przez
poszczególnych płatników kształtowała się następująco: instytucje rządowe i samorządowe
(łącznie z NFZ) – 70,0%, sektor prywatny – 30,0% (w roku 2011, odpowiednio 70,9% i 29,1%).
W ramach wydatków publicznych bieżących 87,6% stanowiły wydatki ponoszone przez NFZ,
natomiast w sektorze prywatnym największy strumień wydatków pochodził z gospodarstw
domowych (81,0%), przy czym proporcje te układały się różnie, w zależności od realizowanych
funkcji. I tak na przykład, usługi lecznicze w 81,4% były finansowane ze środków publicznych,
a w 18,6% przez sektor prywatny, udział finansowania ze środków publicznych „długoterminowej opieki pielęgnacyjnej” wynosił 92,7%, a dla kategorii „leki i produkty medyczne dla
pacjentów ambulatoryjnych” – jedynie 33,8%.
2 Narodowy Rachunek Zdrowia za kolejne lata opracowywany jest w Głównym Urzędzie Statystycznym w ścisłej
współpracy z instytucjami, które gromadzą dane o nakładach na ochronę zdrowia: tj. Ministerstwem Zdrowia,
Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości,
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Finansów.
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Analiza wyników Narodowego Rachunku Zdrowia z lat 2003 – 2012 wskazuje na systematyczny wzrost nominalnych wydatków ogółem (bieżących wraz z inwestycyjnymi) na ochronę
zdrowia, z zachowaniem podstawowej struktury podziału na wydatki publiczne i prywatne
(odpowiednio: ok. 70% i 30%).
Udział wydatków ogółem na ochronę zdrowia w PKB, po okresie stabilizacji w latach 2003 –
2006 na poziomie ok. 6,2%, rósł do roku 2009, w którym osiągnął 7,21% a następnie spadał
do poziomu 6,75% w roku 2012 (rys.25). Innymi słowy po roku 2009 tempo wzrostu wydatków
na zdrowie było niższe niż wzrost PKB.
Rysunek 25: Udział wydatków ogółem na ochronę zdrowia w PKB w latach 2003-2012
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Źródło: Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok. Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.

Obecne wydatki na ochronę zdrowia są niewystarczające.
Niezbędnym jest zatem stworzenie listy priorytetów wydatkowania środków
do czasu zwiększenia budżetu, który w innych krajach Europy
jest w większości przypadków większy.
Rysunek 26: Wydatki ogółem na ochronę zdrowia według funkcji w 2012 r.
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Źródło: Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok. Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.
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Biorąc pod uwagę funkcjonalne przeznaczenie poniesionych wydatków ogółem (rys. 26),
można stwierdzić, że zdecydowana większość to nakłady przeznaczone na indywidualną
opiekę zdrowotną3, zaś pozostałe wydatki zostały przeznaczone na działania związanez
inwestycjami czy kosztami administracji. Tylko 2% wydatków przeznaczonych zostało na
profilaktykę i zdrowie publiczne, są to środki zdecydowanie niewystarczające.

„Problem wiążący się bardzo jasno z finansami to także kwestia właściwego liczenia kosztów: nie tylko bezpośrednich, ale także pośrednich. Jeżeli spojrzymy
na niedawno opublikowany raport EY: w 2060 – „dziura budżetowa” w ochronie
zdrowia osiągnie rząd 3,5% PKB. W tej chwili wydajemy na zdrowie nieco ponad
6% PKB, Czesi 8%. Różnice są rzędu 1,5-2%, a „dziura” każdego z krajów przekroczy 3-3,5% PKB. Powiem tak: bez zainwestowania teraz w profilaktykę, bez
zainwestowania w młodych pracujących, żeby to oni pracując i składkując do
systemu wzmocnili go, nie mamy szansy, moim zdanie, tych pieniędzy znaleźć”.
Prof. Andrzej M. Fal,
prezes - Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

W porównaniu z rokiem 2011 wydatki w 2012r ogółem zwiększyły się nominalnie o 2,7%. Ze
względu na strukturę wydatków, największy udział we wzroście kwotowym miały wydatki na
usługi lecznicze4 (wzrost o 5,7% przy udziale 52,9% w strukturze wydatków ogółem). Największy wzrost odnotowano w kategorii „Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej” (HC.4) o 15,8%.
Rysunek 27: Schemat źródeł finansowania ochrony zdrowia
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Źródło: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Pod red. Bogdana Wojtyniaka,  Pawła Goryńskiego i
Bożeny Moskalewicz. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
3 Indywidualna opieka zdrowotna obejmuje usługi lecznicze i usługi rehabilitacyjne, długotrwałą opiekę pielęgnacyjną, usługi pomocnicze oraz leki i inne produkty medyczne.
4 Do grupy usług leczniczych zalicza się: leczenie szpitalne, leczenie „jednego dnia”, leczenie ambulatoryjne, usługi zdrowotne w domu pacjenta.
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Rysunek 27 przedstawia schemat źródeł finansowania ochrony zdrowia, z którego jasno
wynika, że instytucje rządowe i samorządowe finansują 72,2% ochrony zdrowia, natomiast
sektor prywatny 27,8%. Istotnym z punktu widzenia załatania dziury budżetowej w opiece
zdrowotnej byłoby zwiększenie wkładu środków prywatnych. Należy jednak zwrócić uwagę,
że w okresie wyborczym pojawia się coraz więcej pomysłów rozwiązania kwestii finansowania,
ostateczne rozwiązania jednak pojawią się za jakiś czas i często w zmienionej w stosunku do
deklaracji. Z punktu widzenia pacjentów kluczowym jednak jest otrzymanie pomocy medycznej
na czas, dostanie się do specjalisty i otrzymanie prawidłowej diagnozy.

„Osiem ostatnich lat to dla naszego systemu opieki zdrowotnej lata całkowicie
zmarnowane. To doraźne zmiany, bez uwzględnienia wpływu na cały system,
jakieś sztuczki PR-owe z pakietem onkologicznym, zagrania „pod publiczkę”. To
było przykładanie plastra na naprawdę ciężką chorobę.
Ten rząd nie chciał widzieć, że służba zdrowia w wielu obszarach nie działa i po
prostu się służbą zdrowia przez 8 lat nie zajmował. Udawał, że się zajmuje. I teraz
przed następnym rządem stoją olbrzymie wyzwania. Trzeba zdecydować czy
Narodowy Fundusz Zdrowia zlikwidować, czy nie zlikwidować, czy finansować
budżetowo, czy składkowo i tak dalej. To są bardzo poważne i trudne decyzje”.
Stanisław Karczewski,
Marszałek Senatu RP, lekarz

Jak wynika z Narodowego Rachunku Zdrowia za 2012 rok, 95,9% nakładów przeznaczonych
na szpitale stanowiły środki publiczne, zaś 4,1% stanowiły środki pochodzące ze źródeł prywatnych. W przypadku opieki ambulatoryjnej proporcje te wynosiły odpowiednio – 64,0%
i 36,0% natomiast dla praktyk stomatologicznych – 14,9% i 85,1%. W porównaniu z 2011 r.,
zwiększyły się nakłady trafiające do większości wyróżnianych w NRZ grup świadczeniodawców.
Największy nominalny wzrost wydatków odnotowano w grupie jednostek ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej (o 2512 mln zł, tj. o 8,8%) i w przypadku szpitali (o 1527 mln zł, tj. o 4,5%),
natomiast największą dynamikę (o 17,2%, tj. o 273 mln zł) – w grupie stacjonarnych zakładów
opieki pielęgnacyjnej i długoterminowej. O 4.3 %, tj. o 1079 mln zł zmalały wydatki w grupie
sprzedawców i innych dostawców dóbr medycznych. Nie zmieniła się natomiast istotnie
struktura dostawców usług opieki zdrowotnej. Nadal największy udział w wydatkach miały
szpitale – 34,8% (o 0,4 pkt. proc. więcej niż przed rokiem). Drugą co do wielkości pozycję w
wydatkach wg dostawców stanowili świadczeniodawcy ambulatoryjni - 30,7% (o 1,5 p. proc.
więcej). Natomiast udział w wydatkach grupy sprzedawców i innych dostawców dóbr medycznych (w tym leków) wynosił 24,0% i był mniejszy niż przed rokiem o 1,9 pkt. proc. 5

5 Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
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3.II. Struktura opieki zdrowotnej:

placówki publiczne i prywatne.
W Polsce widoczna jest ogromna dywersyfikacja szpitali pod kątem ich własności,
co prowadzi do chaosu i dezorganizacji funkcjonowania służby zdrowia.
O ile podstawowa opieka zdrowotna i stomatologia to dziedziny niemal w całości w Polsce
sprywatyzowane, to w przypadku szpitali struktura właścicielska jest dużo bardziej zróżnicowana, rozdrobniona. Podstawowy podział na placówki publiczne (nie nastawione na zysk) i
prywatne, w przypadku struktury właścicielskiej szpitali jest niewyczerpujący.
I tak właścicielami placówek publicznych, są: poszczególne poziomy samorządu terytorialnego, resorty-MON, MSWiA, Uniwersytety Medyczne. Wśród szpitali prywatnych mamy jeszcze bardziej rozdrobnioną strukturę właścicielską w postaci spółek dysponujących jednym
szpitalem i właścicieli posiadających większą liczbę szpitali np. brytyjska BUPA czy rodzime
PZU Zdrowie, które od kilku lat inwestuje w palcówki służby zdrowia. Z analiz własnościowych wynika, że zauważalny jest systematyczny wzrost liczby szpitali niepublicznych, a także
spadek liczby szpitali publicznych. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że spadek liczby szpitali
publicznych nierzadko jest konsekwencją przekształcania jednostek samorządowych w spółki
prawa handlowego. Faktycznym właścicielem placówek pozostaje samorząd terytorialny, ale
zmienia się osobowość prawna tych szpitali (rys. 28).
Rysunek 28: Liczba szpitali ogółem – szpitali publicznych I niepublicznych w Polsce w latach
2000-2010 (dane CSIOZ)
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Źródło: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Pod red. Bogdana Wojtyniaka,  Pawła Goryńskiego i
Bożeny Moskalewicz. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Rozdrobnienie własności, mnogość właścicieli wpływa na jakość i zakres oferty zdrowotnej
na danym terenie i koszy ich funkcjonowania. Placówki publiczne, np. szpitale powiatowe,
znajdujące się w odległości 20km od siebie, często mają bliźniaczą strukturę i ofertę usług,
ale różnych właścicieli - władze sąsiadujących powiatów. Nierzadko konkurują ze sobą w tych
samych dziedzinach, o te same pieniądze płatnika przez co rentowność rywalizujących placówek mocno spada. Prowadzą często wyniszczającą walkę, zamiast poszukiwać alternatywnych
rozwiązań np. zmieniając profil oddziałów, by uzupełnić wzajemnie ofertę usług na danym
terenie. Szpitale powiatowe, to bardzo często największe zakłady pracy w powiecie, a działania
restrukturyzacyjne, zwłaszcza w początkowej fazie wprowadzania rzadko są akceptowane
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przez społeczność lokalną i pracowników. Skojarzenie tych faktów, z upolitycznionymi właścicielami jakim są władze danego powiatu, pozwala zrozumieć niechęć do podejmowania
działań restrukturyzacyjnych.

Poza zróżnicowaną strukturą właścicielską szpitali, problem stanowi
ich kondycja finansowa, brak dostosowania struktury do lokalnych potrzeb
zdrowotnych, często niewykorzystywanie potencjału i możliwości zarówno
sprzętowych jak i kadrowych.  Brak tu koordynatora opieki zdrowotnej,
który w skali makro identyfikowałby potrzeby zdrowotne, analizował zasoby
i aktywnie je do nich dostosowywał.
Trwanie takiego stanu rzeczy pogarsza kondycję finansową placówek.
Dla samych pacjentów forma własności placówki nie ma znaczenia. Podział własności nie byłby
problemem, o ile pacjenci potrafiliby się odnaleźć w tej strukturze i czuliby się bezpieczni.
Obecnie tak nie jest. Potrzebne jest zatem wypracowanie procedur i schematów działań,
tak aby usprawnić system pod względem funkcjonalnym w zakresie obsługi pacjenta, aby
zwiększyć zadowolenie pacjentów i poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Obecna struktura
własności i brak jasnej polityki w tym zakresie stanowi także problem dla inwestorów zewnętrznych, którzy nie mają jasności z kim i w jaki sposób rozmawiać o współpracy w zakresie
rozszerzania oferty usług medycznych. Takie rozdrobnienie wobec konieczności ponoszenia
koniecznych nakładów jak choćby na informatyzacja czy doposażenie sprzętowe w najbliższej
perspektywie doprowadzi do poważnych kłopotów tych placówek. Warto zwrócić uwagę na
zjawiska jakie obserwujemy w bezpośrednim otoczeniu systemu opieki zdrowotnej –farmacji, diagnostyce czy informatyce gdzie obserwujemy zjawiska konsolidacji w poszczególnych
sektorach. Powinien to być sygnał wskazujący na to ze koszty funkcjonowania będą rosły, bo
rosną wymagania administracyjne i jest też postęp technologiczny który je również kreuje
ale trzeba już teraz starać je optymalizować.

„Ja myślę, że z perspektywy spółki, takiej jak nasza, która jest zainteresowana
inwestycjami, partnerstwem w system opieki zdrowotnej, to to czego my potrzebujemy, to jasne określenie, gdzie możemy inwestować. Myślę że ta niepewność
systemowa i brak perspektywy długoterminowej wpływa na skłonność podmiotów prywatnych do większego zaangażowania w obszarze opieki zdrowotnej.  
Potrzebujemy jasnej,  kierunkowej informacji od regulatora: tutaj jest dla Was
miejsce a my się do tego dopasujemy. Myślę, że wszyscy tego de facto potrzebują, również szpitale publiczne. Kiedy my spotykamy się z dyrektorami szpitali
publicznych, a mamy kontakty praktycznie ze wszystkimi w Polsce, chociażby
z okazji tego, że je ubezpieczamy z tytułu OC odpowiedzialności medycznej
pytamy, czy możemy ich zakontraktować pod nasze usługi. (...) Odpowiedź, jaką
najczęściej dostajemy: ….chyba nie możemy. Ja pytam: chyba czy na pewno – no
nie możemy – a czy my możemy wspólnie zbudować oddział ? Na waszym gruncie,
my wchodzimy jako inwestor, budujemy oddział dla prywatnych pacjentów i na
tej infrastrukturze budujemy produkt ubezpieczeń szpitalnych. Też nie mamy
jasności systemowej, czy tego typu działania są dozwolone. To jest to, czego de
facto brakuje w polskim systemie: powiedzenia sobie bardzo konkretnie, gdzie
prywatny inwestor jest mile widziany i gdzie jest wskazany, na jakich zasadach
może swoją działalność opierać i rozwijać”.                                     
Paweł Kacprzyk,
Prezes Zarządu PZU Zdrowie S.A.
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Istotnym problemem, który towarzyszy współistnieniu w Polsce placówek prywatnych i publicznych jest brak jasnych regulacji dotyczących rozdziału publicznych środków. Obecnie,
szpitale prywatne i publiczne konkurują na równych zasadach o kontrakty z NFZ, przy czym
zdaniem części ekspertów placówki prywatne z Funduszu „wybierają kontrakty najbardziej
lukratywne”, proste procedury, „łatwych pacjentów” oraz nagminnie przerzucają na placówki
publiczne koszty leczenia powikłań. Zarzuty wobec podmiotów prywatnych, że wybierają sobie usługi najbardziej dochodowe wynika z faktu, że placówki prywatne analizują na bieżąco
potrzeby rynku i identyfikują nisze w określonych obszarach działalności medycznej. Stanowi
to zagrożenie dla funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej, ponieważ grozi sytuacją, w
której strukturę opieki zdrowotnej będzie kształtował rachunek ekonomiczny, a nie rzeczywiste potrzeby społeczne. Pilnie potrzeba nowych, jasnych regulacji prawnych eliminujących
negatywne zjawiska w tym zakresie, które z jednej strony pozwoliłyby na rozwój placówek
prywatnych, jednak nie kosztem publicznej służby zdrowia.

„Generalnie rzecz biorąc, jeżeli mamy mniej więcej połowę szpitali publicznych
i niemal drugie tyle szpitali prywatnych, to jest pewna równowaga i w dłuższym okresie będzie ona przede wszystkim zależna od gotowości inwestycyjnej
finansów publicznych w ochronie zdrowia. Natomiast dla mnie jest bardziej
istotnym jest, jakie pieniądze finansują usługę w tych szpitalach. W moim rozumieniu publicznym jest szpital (niezależnie od właściciela), jeżeli świadczy
usługę medyczną za pieniądze publiczne dla każdego uprawnionego. Natomiast
prywatnym jest szpital, który świadczy usługę za pieniądze nie będące środkami
publicznymi. I jeżeli przyjmiemy to podejście, to żadna dywersyfikacja własności
nas nie boli, bo tak naprawdę wtedy mamy jasno określone sektory. Problemem
jest natomiast to, do czego dopuścił nasz system, że szpitali o różnej strukturze
właścicielskiej dotyczą inne regulacje, zarówno w kontekście obowiązków (np.
kompleksowości kontraktów), jaki i  praw (świadczenia usług poza kontraktem
z płatnikiem publicznym)”.                                               
  Prof. Andrzej M. Fal,
prezes Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

Analiza stanu zdrowia i potrzeb opieki zdrowotnej na najbliższe lata

/ Instytut Wolności

43

Najbardziej dochodowe kontrakty w medycynie, najczęściej wybierane przez prywatne podmioty, to proste procedury medyczne, proste zabiegi, rzadko dające powikłania i tzw. łatwi
pacjenci, którzy nie wymagają skomplikowanej diagnostyki, skojarzonego, wysokospecjalistycznego leczenia, czyli nie generujący podwyższonych kosztów.

„Szpitale publiczne zwłaszcza te wysokospecjalistyczne, w przeciwieństwie do
większości szpitali prywatnych, przyjmują pacjentów zdecydowanie trudniejszych. Mechanizm jest prosty: Jak w leczeniu pojawiają się powikłania wymagające wysokospecjalistycznych  kosztownych procedur to szpital prywatny szybko
stara się przekazać pacjenta do szpitala publicznego. I nawet jeżeli finansowanie
NFZ-u jest takie same dla obu szpitali, to leczenie w placówce publicznej z powodu jej wysokiej referencyjności jest zdecydowanie droższe. To mechanizm
gdzie koszty przerzuca się na publiczne szpitale a zyski stara się zostawić w
prywatnych. Podobnie działa to na poziomie przychodni – jeśli pacjent u „prywaciarza”  nie jest zadowolony z porady czy dostępu do specjalisty to idzie do
publicznej przychodni.”.
Magdalena Wysocka, Z-ca dyrektora
ds. klinicznych Instytutu Matki i Dziecka

Powikłania po prostych zabiegach wykonywanych w prywatnych klinikach leczone są zazwyczaj w placówkach publicznych i to publiczne szpitale są obarczone kosztami tego leczenia.
Kuriozalne jest, że szpital prywatny nie ponosi finansowej odpowiedzialności za leczenie
powikłań po zabiegu u siebie wykonanym.

„(…) Spójrzmy tylko co się dzieje na przykład z powikłaniem po leczeniu. Pacjent
wychodzi do domu po zabiegu laparoskopowym i za 4 dni ma poważne powikłanie. Może ono przekroczyć zasoby operacyjne szpitala w którym pierwotną
procedurę wykonano, w związku z tym wyleczenie powikłania spada na szpital
większy, najczęściej szpital publiczny. I tu leży istotny problem – w systemie nie
posiadamy regulacji dotyczących weryfikacji wyleczenia, nie ma swoistej „gwarancji” na usługę. Za leczenie powikłani powinien zapłacić wykonawca procedury,
która zakończyła się tym powikłaniem. Pan Prezes Radziwiłł mówił, że POZ upadł
– może nie dosłownie, ale jest bliski tego. AOS też nie jest tak silny, jak powinien
być. Ale z drugiej strony także na tych szczeblach leczenia nikt nikogo, płacąc
za usługę medyczną, w Polsce nie rozlicza z jakości tej usługi. Nie ma premii za
wyleczenie – umowy efektu. No w ten sposób się nie da”.
Prof. Andrzej M. Fal,
prezes - Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
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Istotnym problemem jest brak współpracy pomiędzy różnymi rodzajami szpitali, dotyczy to
zwłaszcza sektora publicznego i prywatnego. Koniecznym jest koordynacja tego systemu,
wprowadzenie działań regulujących współpracę na poziomie medycznym i finansowym. Jest
to niezbędne, aby uregulować system obsługi pacjenta i eliminować negatywne zjawiska związane z przerzucaniem kosztów. Celem tej koordynacji będzie z jednej strony transparentność
reguł i działań, a z drugiej poprawa jakości leczenia pacjenta.

„Ze zjawiskiem przerzucania kosztów mamy do czynienia na wszystkich szczeblach opieki medycznej. Niewydolne z różnych względów, ale przede wszystkim
niedofinansowane, podmioty POZ i AOS przerzucają swoje zadania, a tym samym
koszty, na lecznictwo szpitalne, głównie powiatowe i wojewódzkie, ale zdarza
się i to nierzadko, że także na uniwersyteckie szpitale kliniczne. Znane są także
liczne przypadki przerzucania kosztów  powikłań przez sektor prywatny (tj.
finansowany ze środków prywatnych) na sektor publiczny, gdzie leczenie dla
pacjentów jest bezpłatne. Wiemy jednak, że i wewnątrz sektora publicznego
też jest mnóstwo takiej gry. I tak szpitale kliniczne często zajmują się przypadkami, którymi powinny zajmować się szpitale powiatowe, a powiatowe tymi,
którymi powinny zajmować się szpitale kliniczne. Dlatego jest nam potrzebne
znalezienie rozwiązania – tutaj zgadzam się z panem Piotrem Błaszczyńskim –
takiego, które będzie zmierzało do lepszego skoordynowania tego systemu. Bo
tylko w systemie, który będzie lepiej zorganizowany, w którym faktycznie, a nie
deklaratywnie pacjent będzie podmiotem, w którym pacjent będzie prowadzony
„za rękę” przez kogoś o zdefiniowanej roli koordynatora, jesteśmy w stanie w  
odpowiednim momencie udzielić mu świadczeń, których faktycznie potrzebuje.
I przekierować go, po uzgodnieniu z konsylium specjalistycznym, być może od
razu ze szczebla podstawowego do szczebla wysoce specjalistycznego, a nie
przechodzić bardzo długą, niepotrzebną i kosztowną drogę, która summa summarum kończy się jeszcze większymi  kosztami na ostatnim szczeblu opieki”.
Paweł Kalbarczyk,
ekspert ochrony zdrowia, lekarz
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3.II.1. Rynek prywatnej opieki zdrowotnej
Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce systematycznie rośnie od 2005 roku.
Dynamika tego wzrostu, co prawda zmniejszyła się w 2010 roku, jednak było to związane z
pierwszą falą kryzysu gospodarczego (rys.29).
Rysunek 29: Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce (w mld zł) oraz dynamika
(w %) w latach 2005-2012
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Źródło: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014. PMR

Jak pokazują prognozy na rok 2017 dynamika będzie się zwiększać z roku na rok, a udział
wartości rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce także będzie rósł (rys.30).
Do wzrostu znaczenia prywatnych palcówek medycznych przyczynia się obserwowalna konsolidacja tego rynku oraz brak elastyczności w dostosowaniu oferty publicznych placówek służby
zdrowia do aktualnych potrzeb zdrowotnych, a także rosnące zadłużenie sektora publicznego.
Rysunek 30: Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce (w mld zł) oraz dynamika
(w %) w latach 2012-2017
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Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej rośnie, w głównej mierze, poprzez powstanie
luki pomiędzy popytem a podażą niektórych usług medycznych. Luka ta, jest skutecznie
wykorzystywana przez podmioty prywatne. Wykazują one większą wrażliwość na potrzeby
rynku. Działają w myśl zasady, że pacjent to klient. To z kolei determinuje także korzystne
zjawiska takie jak podwyższenie jakości i dostępność usługi medycznej, jej kompleksowości i
konkurencyjności. Dalszym etapem tych zauważalnych zmian, jest postępująca konsolidacja
rynku prywatnych usług medycznych. Na polskim rynku usług medycznych działa międzynarodowa BUPA, dysponująca całą siecią przychodni i szpitali Luxmed. Od kilku lat, swoją pozycję
wzmacnia również rodzimy gracz, PZU Zdrowie przejmując i kupując coraz więcej palcówek
i adresując do klientów coraz bogatszą ofertę świadczeń zdrowotnych.
Reasumując, przyrost liczby placówek prywatnych wpływa i będzie wpływał w coraz większym
stopniu na funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce. Po części odbywać się to będzie
kosztem placówek publicznych poprzez obniżanie ich pozycji wynikające z odpływu kadry
medycznej, jak również z dostępności do środków finansowych publicznych i prywatnych.
Funkcjonowanie tych dwóch grup podmiotów różniących się strukturą własności, często
związane jest z rywalizacją o środki finansowe tego samego publicznego płatnika. Potrzebne
są więc tu regulacje, które zapobiegłyby niebezpiecznym zjawiskom, takim jak kontraktowanie wybranych procedur medycznych czy selekcjonowanie pacjentów ze względu na stan
zaawansowania choroby czy jej powikłania. Dodatkowym problemem jest leczenie przez
szpitale publiczne pacjentów po powikłaniach w klinikach prywatnych, co obciąża ich budżety,
jak również wpływa na jakość funkcjonowania placówek publicznych.

Koniecznym byłoby zatem wprowadzenie systemu weryfikującego
proces leczenia i pełnego powrotu do zdrowia pacjenta.
Monitoring pacjenta po opuszczeniu placówki, rozliczanie placówek
z efektów pracy niewątpliwie przyczyniłby się do wzrostu jakości
usług zdrowotnych w ogóle.
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4. Prognozy dotyczące zapotrzebowania

branżowego.
Aby sprawnie zdefiniować zapotrzebowanie branżowe należy przede wszystkim stworzyć
kompleksowe mapy potrzeb z uwzględnieniem podziału terytorialnego. Cykliczne zbieranie
i monitorowanie danych pozwoli skutecznie gospodarować środkami i planować budżet na
przyszłe lata.
Zapotrzebowanie branżowe dotyczy przede wszystkim zwiększenia dostępu do specjalistów,
zwłaszcza potrzebni będą lekarze specjaliści z zakresu onkologii, kardiologii, geriatrii oraz
neurologii. Należy także zabezpieczyć braki kadrowe w opiece nad pacjentem i zabezpieczyć
się przed odpływem pielęgniarek i pielęgniarzy. Warto zwiększyć także nakłady na opiekę
długoterminową i paliatywną. Także aparatura wysokospecjalistyczna jest mocno zaniedbana
i często nie wykorzystywana w wystarczającym zakresie. Przede wszystkim jednak, w

obecnym stanie opieki zdrowotnej należy uporządkować to czym służba zdrowia
dysponuje do tej pory. Niezbędnym jest stworzenie jasnych procedur oraz powołanie
instytucji koordynującej i monitorującej system opieki zdrowotnej. Ważnym jest współpraca
środowisk: publicznego, prywatnego oraz akademickiego. Oczywiście działania te musza być
długoterminowe i kompleksowe.
Sytuacja szpitali publicznych pod kątem infrastruktury pozostawia wiele do życzenia. Brak
środków i pogłębiające się zadłużenia wielu placówek uniemożliwiają inwestycje zarówno w
sprzęt jak i w nowe technologie czy w szkolenia personelu. Zapotrzebowanie jest ogromne,
praktycznie każda placówka zgłasza braki, zatem stworzenie mapy potrzeb, systematyzacja
tych braków i utworzenie listy priorytetów to działania, na których niewątpliwie należy się
skupić. Problemem bowiem nie jest sam brak środków, co ich nieodpowiednia dystrybucja.

„Obecnie przyglądamy się szpitalom publicznym w całym kraju i wiele z nich
posiada infrastrukturę w kiepskim stanie. Wielkość nakładów inwestycji, które
trzeba ponieść, aby te szpitale mogły  spełnić wszystkie obowiązujące wymagania
formalno-prawne jest olbrzymia. Mimo takich braków takie jednostki nierzadko
pozyskują kontrakty płatnika publicznego, także w sytuacjach które nie dawałyby
szans podmiotom prywatnym.”
                         Piotr Błaszczyński,
Członek Zarządu PZU Zdrowie ds. medycznych

Z drugiej strony, z uwagi na ograniczenia kontraktowania usług, wysokospecjalistyczny sprzęt
nie jest w pełni wykorzystywany, zwłaszcza w placówkach publicznych.
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„Jeżeli kontrakty byłyby  zdecydowanie wyższe, to  sprzęt wysokospecjalistyczny
można byłoby zdecydowanie lepiej wykorzystać, a tymczasem w publicznych
placówkach możemy tylko i wyłącznie badać pacjentów ubezpieczonych. To
daje kuriozalny efekt, że de facto te nowoczesne tomokomputery czy rezonansy,
które są w publicznych placówkach stoją niewykorzystane ponieważ nawet jeśli
mamy chętnych do zapłacenia za przeprowadzenie badań, to nie wolno nam tego
zrobić ponieważ  spotykamy się z zarzutem omijania kolejki”.
   Magdalena Wysocka,
Z-ca dyrektora ds. klinicznych Instytutu Matki i Dziecka

Z uwagi na pogłębiające się problemy w zakresie kardiologii i onkologii potrzebny jest rozwój systemu szybkiej interwencji kardiologicznej poprzez dostosowanie liczby placówek do
rzeczywistych potrzeb oraz odpowiednie wyposażenie w specjalistyczny sprzęt w zakresie
kardiologii inwazyjnej w celu poprawy dostępności do tych świadczeń. Niezbędna jest także
reorganizacja pakietu onkologicznego i umożliwienie sprawnej diagnozy z szybkim skierowaniem do specjalisty, a także promocja profilaktyki i badań okresowych pozwalających na
wykrycie nowotworów we wczesnym stadium.
W najbliższym czasie istotnym będzie rozwój systemu szybkiej interwencji neurologicznej
oraz pomocy onkologicznej dla pacjentów po zakończonym leczeniu.
Kolejnym ważnym działaniem będzie usprawnienie systemu ratownictwa medycznego w
zakresie pomocy przedszpitalnej oraz rozwój monitoringu dotyczącego dostępności do świadczeń opieki podstawowej i specjalistycznej.
Zwiększenie dostępu do rehabilitacji i usprawnianie stacjonarnej i ambulatoryjnej działalności rehabilitacyjnej po leczeniu ostrych przypadków pozwoli także zadbać o pacjenta po
opuszczeniu przez niego szpitala. Wskazaniem jest także zapewnienie skutecznego leczenia
osobom z cukrzycą w celu minimalizacji powikłań będących skutkiem cukrzycy oraz rozwijanie
badań przesiewowych w grupach wysokiego ryzyka.

Profilaktyka i utrzymywanie pacjenta w dobrej kondycji
po zakończonym leczeniu to najpoważniejsze wyzwania
dla opieki zdrowotnej na najbliższe lata.
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