


	

	

Szczegółowe propozycje założeń do programu organizacji systemu ochrony zdrowia  

„FORMEDIS”  

 

Oczekiwania pacjentów determinujące założenia programowe: 

1. obawy przed zachorowaniem i pobytem w szpitalu, 

2. wsparcie przewodnika (opiekuna) po systemie w procesie leczenie,  

3. dostępność do świadczeń, 

4. nieodpłatna (w ramach ubezpieczenia) dostępność do świadczeń, 

5. wysoka jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjenta, 

6. dostępność do leków (ich refundacja). 

 

Program „FORMEDIS” wychodzi naprzeciw i spełnia powyższe oczekiwania pacjentów: 

1. aby zminimalizować obawy obywateli przez zachorowalnością wprowadzimy szereg działań prewencyjnych z zakresu promocji zdrowia oraz 

zdrowego sposobu życia a przede wszystkim z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób; poprzez odpowiednią organizację systemu 

ochrony zdrowia będziemy chronić pacjentów przed koniecznością pobytu w szpitalach; 

2. aby zapewnić wsparcie przewodnika pacjenta po systemie w procesie leczenia, stworzymy funkcję koordynatora procesu leczenia pacjenta, którym 

będzie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie prawdziwym „lekarzem rodzinnym”, będzie znał 

wszystkie aktualne potrzeby zdrowotne pacjentów będących pod jego opieką; będzie opiekunem pacjenta i jego przewodnikiem po „labiryncie” 

ochrony zdrowia oraz będzie brał czynny udział w leczeniu pacjenta na każdym etapie tego procesu; 

3. aby zapewnić pacjentom dostępność do świadczeń medycznych skrócimy a w konsekwencji zlikwidujemy kolejki do lekarzy; ustawowo 

zagwarantujemy pacjentom maksymalny okres oczekiwania na poszczególne procedury medyczne; dzieci i młodzież obejmiemy szczególną troską  

i zapewnimy im w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia finansowanie leczenia zagranicą, w przypadkach, w których leczenie ich schorzeń 

nie będzie dostępne/możliwe w kraju; 



	

	

4. aby zminimalizować ponoszenie kosztów leczenia przez pacjentów zapewnimy powszechny systemu ubezpieczenia zdrowotnego składający się  

z konkurujących między sobą ubezpieczycieli oraz dodatkowo wprowadzimy dobrowolny, komplementarny do powszechnego systemu, prywatny 

system ubezpieczeń zdrowotnych; 

5. aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo pacjenta zapewnimy świadczenie usług przez wysokokwalifikowaną kadrę 

medyczną, wyposażenie podmiotów leczniczych w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną, spełnienie przez budynki i pomieszczenia,  

w których świadczone są usługi lecznicze, wymogów określonych prawem oraz oczekiwanych przez nas wszystkich standardów;    

6. aby zapewnić pacjentom dostęp do bezpłatnych leków wprowadzimy zwrot z budżetu wydatków na leki refundowane, w przypadku przekroczenia w 

ciągu roku określonego ich poziomu; dzieci i młodzież obejmiemy szczególną troską i zapewnimy im pełną refundację wszystkich leków, również 

tych w chorobach rzadkich. 

 

Proponowane szczegóły realizacji: 

 

1. Obawy przed zachorowaniem i pobytem w szpitalu („trzymanie pacjenta z dala od szpitala”) 

 

l.p. obszar działanie szczegóły działania 

1.1 Zdrowie publiczne + pełne przekonanie i czynne zaangażowanie 
obywateli na rzecz profilaktyki zdrowotnej 
oraz zdrowego trybu życia jednym  
z najważniejszych elementów polityki 
zdrowotnej kraju 

Najprostsza definicja zdrowia publicznego, określa je jako: „naukę i sztukę 
zapobiegania chorobom, przedłużanie życia, promowanie zdrowia poprzez 
zbiorowy wysiłek społeczeństwa”. 
Tworzenie polityki prozdrowotnej kraju, pełne przekonanie  
i zaangażowanie obywateli na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego 
trybu życia jest jednym z najważniejszych elementów polityki zdrowotnej 
kraju. 

W tym obszarze jest bardzo dużo do zrobienia a zaniedbania są spore. 
Uchwalona niedawno ustawa o zdrowiu publicznym to dopiero początek 



	

	

l.p. obszar działanie szczegóły działania 

jakże ważnego i często niedocenianego elementu ochrony zdrowia. 

Ogromną rolę w promocji i edukacji zdrowia i zdrowego trybu życia może 
i powinna odgrywać szkoła. 

Proponowane działania:  

+ zakrojona na szeroką skalę edukacja społeczna, która zwiększy 
świadomość konieczności dbania o zdrowie, zdrowe odżywianie  
i kondycję psychofizyczną, 

+ przedszkole i szkoła miejscem promocji i edukacji zdrowotnej oraz 
zdrowego trybu życia, 

+ popularyzacja w przedszkolach, szkołach, zakładach pracy  
i w mediach sportu i aktywności fizycznej, 

+ upowszechnienie obowiązkowych badań profilaktycznych, które 
pozwolą na wczesnym etapie wykrywać groźne choroby. 

1.2 Profilaktyka + system obowiązkowych badań 
diagnostycznych  
 

Jednym z głównych obszarów dobrego programu ochrony zdrowia 
powinna być prewencja, w tym w szczególności: profilaktyka  
i diagnostyka, albowiem należą one do najważniejszych elementów 
kształtujących skuteczność ochrony zdrowia. Im wcześniej wykryjemy 
schorzenie, tym jego leczenie będzie skuteczniejsze i tańsze – jak wynika  
z danych europejskich każde zainwestowane 1 euro w profilaktykę 
przynosi 2 euro oszczędności dla systemu. Niestety, bezpłatne programy 
profilaktyczne (np. program profilaktyki raka szyjki macicy, czy program 
profilaktyki raka prostaty) pokazały niską świadomość zdrowotną 
społeczeństwa i niskie zainteresowanie możliwością skorzystania  
z bezpłatnych badań profilaktycznych. Z drugiej strony na profilaktykę 
wydajemy per capita pięciokrotnie mniej niż Niemcy. Taki sam problem 
mamy z regularnymi badaniami diagnostycznymi, tym bardziej, że 



	

	

l.p. obszar działanie szczegóły działania 

aktualny system powoduje, że lekarze POZ nie są skłonni do 
„nadmiernego” kierowania pacjentów na profilaktyczne badania 
diagnostyczne.  

Koordynatorem systemu obowiązkowych badań diagnostycznych powinien 
być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a w systemie ochrony zdrowia 
powinien pojawić się obowiązek sporządzania przez lekarza POZ dla 
każdego ze swoich podopiecznych harmonogramu obowiązkowych badań 
diagnostycznych dostosowanych do wieku i płci pacjenta oraz jego 
schorzeń. System z kolei powinien „wymuszać” na pacjencie 
przeprowadzanie badań diagnostycznych, jak również uczestnictwo  
w programach profilaktycznych. Pacjent, który nie realizowałby 
zaleconych badań diagnostycznych, ponosiłby konsekwencje w postaci np. 
podniesienia składki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego  
a w skrajnych przypadkach nawet skreślenia z wykazu osób uprawnionych 
do korzystania z bezpłatnej ochrony zdrowia.  

Proponowane działania:  

+ obowiązek sporządzania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
harmonogramu obowiązkowych badań diagnostycznych dla pacjentów 
będącym pod jego opieką, dostosowanych do wieku i płci pacjenta oraz 
jego schorzeń, 

+ „wymuszenie” przez system na pacjencie realizowania badań 
diagnostycznych i uczestnictwa w programach profilaktycznych pod 
rygorem konsekwencji w postaci np. podniesienia składki 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego a w skrajnych przypadkach 
nawet skreślenia z wykazu osób uprawnionych do korzystania  
z bezpłatnej ochrony zdrowia. 



	

	

l.p. obszar działanie szczegóły działania 

+ profilaktyka dzieci i młodzieży 
 

Szczególny nacisk w programie powinien być położony na ochronę 
zdrowia dzieci i młodzieży. 

Proponowane działania:  

+ obowiązek sporządzania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
harmonogramu obowiązkowych badań diagnostycznych dla dzieci  
i młodzieży, 

+ przywrócenie opieki pielęgniarskiej do szkół, 
+ przywrócenie opieki stomatologicznej do szkół. 

1.3 Organizacja systemu + wzmocnienie roli ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej  
(ambulatoryjna opieka specjalistyczna) 

 

W ślad za wzmocnieniem roli lekarza POZ (zwanego często potocznie 
„lekarzem pierwszego kontaktu” lub „lekarzem rodzinnym”) powinna 
nastąpić również zmiana w podejściu do roli i zadań ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej (AOS). Dzisiejsza niewydolność AOS charakteryzuje się 
często wielomiesięcznym okresem oczekiwania na wizytę w gabinecie 
lekarza specjalisty, co jest wynikiem częstego nadużywania przez 
pacjentów (a w pewnym stopniu również przez lekarzy POZ) łatwości 
dostępu do specjalisty. Sytuacja mogłaby być skutecznie i szybko 
wyeliminowana poprzez wprowadzenie obowiązku współpłacenia przez 
pacjentów za każdą wizytę, ponad ustalony roczny limit wizyt 
„bezpłatnych” w gabinecie specjalisty. Współpłacenie powinno dotyczyć 
tylko osób powyżej 18 roku życia i mieć charakter symboliczny (np. w 
kwocie 5 zł za każdą wizytę specjalistyczną ponad ustalony roczny limit 
wizyt „bezpłatnych”). Te drobne opłaty pozwoliłyby – obok ograniczenia 
nieadekwatnych do potrzeb kolejek do gabinetów specjalistycznych - 
wzmocnić finansowo ten segment systemu opieki medycznej. Kolejnym 
elementem finansowego wzmocnienia AOS powinno być stopniowe 
„przesuwanie” środków finansowych z lecznictwa szpitalnego na 



	

	

l.p. obszar działanie szczegóły działania 

ambulatoryjne. Dynamika pobytów szpitalnych w największych krajach 
europejskich spada w tempie ok. 11-12% rok do roku, a wzrost istotności 
wykazują procedury ambulatoryjne. Taki sam trend powinniśmy wdrażać w 
Polsce – w myśl zasady „trzymania pacjenta jak najdalej od szpitala”. 
Innym problemem wydłużającym kolejki do specjalistów jest nie 
zgłaszanie się pacjentów na umówione wizyty i nie powiadamianie o tym 
fakcie placówki medycznej.  

Proponowane działania:  

+ dalsze wzmocnienie roli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  
w systemie, poprzez „przesuwanie” szerszej grupy procedur, w tym  
w szczególności procedur zabiegowych oraz środków finansowych  
z lecznictwa szpitalnego na ambulatoryjne, w myśl zasady „trzymania 
pacjenta jak najdalej od szpitala”, 

+ ograniczenie nadużywania świadczeń (w rezultacie czego pozostali 
chorzy nie mogą skorzystać z porady czy konsultacji u specjalisty, 
gdyż wyczerpany jest limit na dane świadczenia) poprzez 
wprowadzenie symbolicznego (np. 5 zł od wizyty) współpłacenie 
pacjentów w wieku powyżej 18 lat, w korzystaniu ze świadczeń 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, po przekroczeniu rocznego limitu 
„bezpłatnych” wizyt (nie dotyczy pacjentów przewlekle chorych oraz 
wizyt poszpitalnych), 

+ wprowadzenie konsekwencji finansowych (pokrycie kosztów wizyty  
a ostatecznie podwyższenie składki na powszechne ubezpieczenie 
zdrowotne)  wobec pacjentów niezgłaszających rezygnacji  
z umówionej wizyty. 

 



	

	

 

 

2. Wsparcie przewodnika (opiekuna) po systemie w procesie leczenie  

 

l.p. obszar działanie opis działania 

2.1 Organizacja systemu + lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - 
koordynatorem w procesie leczenia pacjenta 
(koordynowana opieka zdrowotna)  

Podstawowym założeniem opieki koordynowanej jest ustalenie ścieżki 
leczenia pacjenta. Leczenie pacjenta musi być realizowane w określonym 
terminie i z zachowaniem odpowiedniej jakości świadczonych usług, w 
całym procesie leczenia pacjenta – od podstawowej opieki zdrowotnej, 
poprzez opiekę specjalistyczną czy też lecznictwo szpitalne, aż po 
rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe. Cały proces leczenia pacjenta ma się 
odbywać pod okiem koordynatora. Koordynatorem w procesie leczenia 
powinien być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Przykładem, niestety 
nie do końca udanym, wdrożonego w Polsce projektu opieki 
koordynowanej jest funkcjonujący od roku tzw. pakiet onkologiczny. Jego 
głównym założeniem było zapewnienie pacjentom kompleksowej  
i koordynowanej opieki medycznej, począwszy od wstępnej diagnostyki, 
przeprowadzonej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez 
zaawansowaną diagnostykę przeprowadzoną przez lekarza specjalistę, 
hospitalizację, aż po powrót do koordynatora - lekarza rodzinnego na 
badania kontrolne po zakończeniu leczenia. Kolejnym przykładem opieki 
koordynowanej jest ogłoszony, w ostatnich dniach przez Ministerstwo 
Zdrowia,  program kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży. Agencja 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje z kolei nad 
koordynowaną opieką kardiologiczną obejmującą pacjentów po ostrych 
zespołach wieńcowych. 



	

	

l.p. obszar działanie opis działania 

Ważnym elementem koordynowanej opieki zdrowotnej powinna być 
opieka nad osobami starszymi i współpraca w tym zakresie lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistą z zakresu geriatrii.  
W dzisiejszej rzeczywistości osoby starsze w pierwszej kolejności trafiają 
do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który z reguły nie ma 
wystarczającego przygotowania w zakresie geriatrii i traktuje starszego 
pacjenta, jak każdego innego w średnim wieku -  wysyła do specjalisty  
a właściwie specjalistów, ponieważ osoba starsza najczęściej cierpi na 
wiele schorzeń jednocześnie. Każdy ze specjalistów leczy pacjenta  
w swoim zakresie, często nie zwracając uwagi na inne, wcześniej 
zaordynowane leczenie.  

Proponowane działania:  

+ koordynowana opieka pacjenta źródłem ustalenia ścieżki leczenia 
pacjenta od  podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez opiekę 
specjalistyczną czy też lecznictwo szpitalne, aż po rehabilitację  
i lecznictwo uzdrowiskowe, 

+ cały proces leczenia pacjenta odbywa się pod „nadzorem” 
koordynatora, 

+ ścisła współpraca lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistą 
z zakresu geriatrii, w kompleksowej opiece nad osobami starszymi. 

+ zmiany w organizacji i roli podstawowej 
opieki zdrowotnej 
(podstawowa opieka zdrowotna) 

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) powinna stanowić fundament 
skoordynowanej opieki zdrowotnej nad Polakami a lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej powinien być demiurgiem i koordynatorem tej opieki, 
stanowiąc główny element polskiego systemu ochrony zdrowia. Lekarz 
POZ musi być prawdziwym „lekarzem rodzinnym” i znać wszystkie 
aktualne potrzeby zdrowotne pacjentów będących pod jego opieką. Ma być 



	

	

l.p. obszar działanie opis działania 

opiekunem pacjenta i jego przewodnikiem po „labiryncie” ochrony 
zdrowia oraz brać czynny udział w leczeniu pacjenta na każdym etapie 
tego procesu. Oczywiście takiego rezultatu nie da się osiągnąć, jeżeli 
lekarz POZ będzie miał nadal pod opieką do 2.750 pacjentów. Liczbę tę 
należałoby ograniczyć do max. 750 – 1.000 pacjentów, przy jednoczesnym 
podniesieniu stawki kapitacyjnej. W tym miejscu mogą odezwać się głosy 
sceptyków, że mamy dzisiaj za mało lekarzy POZ na rynku i wobec tego 
powstaje pytanie, jak zapewnić ich odpowiednią ilość, szczególnie przy 
założeniach zmniejszenia liczby pacjentów przypadających na jednego 
lekarza POZ. Nie zapominajmy jednak, że brak lekarzy POZ wynika 
przede wszystkim z ich niskiego prestiżu w hierarchii lekarzy 
funkcjonujących na rynku. Rola koordynatora, a więc wzrost roli i prestiżu 
lekarza POZ na rynku ochrony zdrowia oraz wzrost jego wynagrodzenia z 
pewnością wpłyną na wzrost roli i znaczenia lekarza POZ zarówno wśród 
pacjentów, jak i w środowisku medycznym. Taka sytuacja w konsekwencji 
przyczyni się do zwiększenia liczby chętnych wśród absolwentów studiów 
lekarskich do podjęcia specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej.  

W obszarze zainteresowania lekarza POZ powinny znaleźć się profilaktyka 
i diagnostyka, albowiem należą one do najważniejszych elementów 
kształtujących skuteczność ochrony zdrowia. Problemem na naszym rynku  
są również regularnie wykonywane przez Polaków badania diagnostyczne, 
tym bardziej, że aktualny system powoduje, że lekarze POZ nie są skłonni 
do „nadmiernego” kierowania pacjentów na profilaktyczne badania 
diagnostyczne. Wobec powyższego, jak już wspomniano wcześniej,  
w systemie ochrony zdrowia powinien pojawić się obowiązek 
sporządzania przez lekarza POZ dla każdego ze swoich podopiecznych 
harmonogramu obowiązkowych badań diagnostycznych dostosowanych do 



	

	

l.p. obszar działanie opis działania 

wieku i płci pacjenta oraz jego schorzeń System z kolei powinien 
„wymuszać” na pacjencie przeprowadzanie badań diagnostycznych jak 
również uczestnictwo w programach profilaktycznych. Pacjent, który nie 
realizowałby zaleconych badań diagnostycznych, ponosiłby konsekwencje 
w postaci np. podniesienia składki powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego a w skrajnych przypadkach nawet skreślenia z wykazu osób 
uprawnionych do korzystania z bezpłatnej ochrony zdrowia.  

Nierozerwalnym i niezmiernie istotnym elementem podstawowej opieki 
zdrowotnej powinno być również miejsce i rola pielęgniarki oraz położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

Proponowane działania:  

+ lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:  
o koordynatorem opieki zdrowotnej nad pacjentem, 
o to prawdziwy „lekarz rodzinny”, znający wszystkie aktualne 

potrzeby zdrowotne pacjentów, będących pod jego opieką, 
o to opiekun pacjenta i jego przewodnik po „labiryncie” ochrony 

zdrowia, 
o bierze czynny udział w leczeniu pacjenta na każdym etapie tego 

procesu, 
+ zmniejszenie limitu liczby zadeklarowanych pacjentów przy 

jednoczesnym zwiększeniu stawki kapitacyjnej, 
+ wzrost prestiżu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poprzez rolę 

koordynatora opieki zdrowotnej, 
+ obowiązek sporządzania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

harmonogramu obowiązkowych badań diagnostycznych dla pacjentów 
będącym pod jego opieką, dostosowanych do wieku i płci pacjenta 



	

	

l.p. obszar działanie opis działania 

oraz jego schorzeń, 
+ „wymuszenie” przez system na pacjencie realizowania badań 

diagnostycznych i uczestnictwa w programach profilaktycznych pod 
rygorem konsekwencji w postaci np. podniesienia składki 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego a w skrajnych przypadkach 
nawet skreślenia z wykazu osób uprawnionych do korzystania z 
bezpłatnej ochrony zdrowia. 

 

 

3. Dostępność do świadczeń   

oraz 

4. Nieodpłatna dostępność do świadczeń (w ramach ubezpieczenia) 

 

Dostępność do świadczeń należy rozpatrywać w kategoriach: 

+ osiągalności, czyli relacji między strukturą i wielkością zasobów systemu ochrony zdrowia a potrzebami zdrowotnymi danej populacji; 

+ akceptowalności, będącej zależnością występującą pomiędzy oczekiwaniami pacjentów odnośnie zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych, a stopniem 

spełnienia tych oczekiwań; 

+ dostępności przestrzennej, odnoszącej się do odległości między realizacją usług a miejscem zamieszkania pacjenta. Elementami wchodzącymi w 

skład tej dostępności jest między innymi koszt pokonania odległości i warunki komunikacyjne; 

+ dostępności organizacyjnej, jako warunków udostępniania świadczeń, przez który rozumie się czas pracy jednostki ochrony zdrowia i jej 

pracowników, zakres udzielanych usług, zasady zapisywania się na wizyty i konsultacje; 

+ dostępności kosztowej, czyli zdolności pacjenta do ponoszenia kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją oraz zasady przyznawania uprawnień 

do korzystania z usług zdrowotnych. 



	

	

Przez nieodpłatną dostępność do świadczeń należy rozumieć ich dostępność w ramach: 

+ powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego 

+ prywatnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego 

  a nie przez konieczność opłacania ich z „kieszeni pacjenta”. 

Aktualny budżet NFZ wynosi ok. 72 mld zł (zatwierdzony budżet NFZ na rok 2017 wynosi ok. 77 mld zł), co stanowi 4,5% PKB. Do tego dochodzą wydatki 

prywatne w kwocie ok. 39,5 mld zł, które stanowią ok. 2,5% PKB na leczenie w prywatnych klinikach i szpitalach oraz abonamenty i dodatkowe 

ubezpieczenia zdrowotne (zwykle finansowane przez pracodawców). Łącznie wydatki w Polsce na ochronę zdrowia stanowią ok. 6,5% PKB . Spośród 34 

krajów monitorowanych przez OECD, tylko Estonia i Meksyk mają mniejszy udział tych wydatków niż Polska, bo niecałe 6% PKB. W Portugalii jest to 

prawie 10%, a w Niemczech – 11,3%. Z danych Banku Światowego wynika, że w USA wydatki te wynoszą 17,9%, a w Japonii 10,1%. 

Dynamicznie w Polsce rozwija się rynek prywatnej opieki zdrowotnej (przyczyny to: niskie publiczne nakłady na ochronę, które powodują słabą dostępność 

do usług zdrowotnych oraz brak systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych). W 2015 roku rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce wzrósł o około 6 

proc. i osiągnął wartość 39,5 mld zł. W latach 2016-2021 co roku takie wydatki będą rosnąć o 7 proc., czyli ok. 3 mld zł - oszacowała firma analityczna PMR. 

Brak prawnej regulacji nie odstrasza od wykupywania dodatkowych polis medycznych. Rośnie liczba osób, które wykupują prywatne ubezpieczenia 

zdrowotne. W 2014 r. dodatkowe polisy posiadało w Polsce 1,2 mln osób, a w 2015 r. już 1,43 mln. W 2015 r. Polacy wydali na prywatne ubezpieczenia 

zdrowotne 483 mln zł - to o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Najbardziej zauważalny jest przyrost ubezpieczonych posiadających polisy indywidualne. 

Kupują je głównie ci, którym pracodawcy nie gwarantują abonamentów medycznych. Na takie polisy zdecydowało się w 2015 r. indywidualnie 272 tys. osób, 

a w 2014 r. 173 tys. Pozostałe 1,16 mln polis wykupiły w 2015 r. firmy dla swoich pracowników. Takie dane podała właśnie Polska Izba Ubezpieczeń. (PIU). 

Według prognoz firmy PMR, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne pozostaną najszybciej rozwijającym się segmentem prywatnego leczenia w latach 2016-

2021. W dwucyfrowym tempie rozwijały się będą również abonamenty medyczne, kupowane przez firmy pracownikom, wzrosną też wydatki na prywatne 

wizyty w gabinetach lekarskich. 

 



	

	

 
Jak wynika z powyższych prognoz w Polsce nie ma „oporów” na prywatne finansowanie ochrony zdrowia (organizacja systemu, a właściwe jej brak 

wymusza na pacjentach finansowanie wydatków na zdrowie z „własnej kieszeni”), ponieważ już dzisiaj prywatne wydatki na ochronę zdrowia stanowią 

ponad 50% budżetu NFZ na ochronę zdrowia oraz stanowią ok. 2,1% PKB. W związku z tym należy jak najszybciej wprowadzić dodatkowe prywatne 

ubezpieczenia zdrowotne. 

 

l.p. obszar działanie szczegóły działania 

3.1 Źródła i poziom  
finansowania 
ochrony zdrowia 

+ zwiększenie poziomu finansowania 
świadczeń medycznych ze środków 
publicznych   

Od lat mówimy, że polska ochrona zdrowia jest niedofinansowana i jeśli 
spojrzymy na nakłady Państwa na ten sektor powyższa teza znajduje swoje 
uzasadnienie.  Nakłady środków publicznych na ochronę zdrowia stanowią 
dzisiaj w naszym kraju około 4,5% PKB, co plasuje Polskę w ogonie krajów 
OECD - średnia wynosi ok. 6,5% PKB.  Wydajemy, więc na ochronę 
zdrowia o prawie 33% mniej środków publicznych w porównaniu do 
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Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce (mld zł)  
w latach 2012 - 2020  

(źródło PMR) 
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średniej krajów OECD. Konieczne jest zatem podniesienie nakładów na 
ochronę zdrowia ze środków publicznych do poziomu min. 6,5% PKB. 

Proponowane działania:  

+ zwiększenie poziomu finansowania świadczeń medycznych 
opłacanych ze środków publicznych  do 6,5% PKB, 

+ ochrona zdrowia Polaków powinna być finansowana z następujących 
źródeł: 

o obowiązkowych ubezpieczeń publicznych (składka na 
obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne), 

o dobrowolnych ubezpieczeń prywatnych, 
o budżetu Państwa, 
o budżetu samorządów, 
o budżetu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – rehabilitacja, 

leczenie uzdrowiskowe, 
o współpłacenia przez świadczeniobiorców (pacjentów) za 

wybrane świadczenia zdrowotne. 
+ z budżetu Państwa powinny być finansowane obszary zapewniające 

podstawowe bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta: 
o szpitalne oddziały ratunkowe, 
o ratownictwo medyczne, 
o kompleksowe leczenie onkologiczne, 
o opieka psychiatria i leczenie uzależnień, 
o transplantologia, 

                    oraz 

o profilaktyczne programy zdrowotne, 
o promocja zdrowia i zdrowego trybu życia. 
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+ samorządy powinny być odpowiedzialne za finansowanie: 
o profilaktycznych programów zdrowotnych, w obszarach 

występowania największej zachorowalności dla danego 
regionu, 

o promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców 
danego regionu. 

+ z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, powinny być 
finansowane: 

o podstawowa opieka zdrowotna, 
o ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 
o leczenie szpitalne (oprócz obszarów finansowanych 

bezpośrednio z budżetu Państwa), 
o rehabilitacja lecznicza (współfinansowana przez ZUS), 
o leczenie stomatologiczne, 
o świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, 
o opieka paliatywna i hospicyjna, 
o leczenie uzdrowiskowe. 

+ koszyk świadczeń gwarantowanych Koszyk świadczeń gwarantowanych, to „wykaz świadczeń i procedur 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wykonywanych przez 
świadczeniodawców na rzecz pacjentów ubezpieczonych w powszechnym 
systemie ubezpieczenia zdrowotnego”.  

Koszyk świadczeń zdrowotnych, to jedna z metod racjonalizacji wydatków 
w ochronie zdrowia. Jasno musimy sobie powiedzieć, że naszego (i nie tylko 
naszego - ten problem występuje również w krajach bogatszych od naszego) 
systemu ochrony zdrowia nie stać na sfinansowanie wszystkich procedur 
oraz wszystkich najnowocześniejszych technologii leczniczych. W koszyku 



	

	

l.p. obszar działanie szczegóły działania 

powinny znaleźć się te procedury, które są najważniejsze dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa oraz te, które są możliwe do 
sfinansowania przez publicznego płatnika. Wszystkie pozostałe procedury i 
technologie terapeutyczne, które nie znajdą się w koszyku, pacjenci powinni 
pokrywać je z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (lub w przypadku 
braku wykupionego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego płacić ze 
„swojej kieszeni”). 

Jednocześnie wraz ze wzrostem poziomu finansowania ochrony zdrowia, 
rozszerzeniu ulegałby koszyk świadczeń gwarantowanych. 

Proponowane działania:  

+ stworzenie rzetelnego i odzwierciedlającego możliwości finansowe 
publicznego płatnika koszyka świadczeń gwarantowanych, 
zawierającego tylko te procedury, które są najważniejsze dla 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa oraz te, 
które są możliwe do sfinansowania przez publicznego płatnika 

+ odpłatność przez pacjentów lub pokrycie z prywatnych ubezpieczeń 
wszystkich procedur i technologii terapeutycznych, które nie 
znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych 

3.2 Ubezpieczenia  
zdrowotne 

+ powszechne ubezpieczenia zdrowotne  Jak już wcześniej wspomniano nakłady ze środków publicznych na ochronę 
zdrowia stanowią dzisiaj w naszym kraju około 4,5% PKB. Fundusz NFZ na 
ten rok to około 72 mld. zł, plan finansowy na rok 2017 przewiduje wzrost 
budżetu NFZ do ok. 77 mld zł. co plasuje Polskę w ogonie krajów OECD - 
średnia wynosi ok. 6,5% PKB. Konieczne jest podniesienie nakładów na 
ochronę zdrowia ze środków publicznych do poziomu min. 6,5% PKB. 

NFZ nie może być monopolistą na rynku. Konieczne jest wprowadzenie 
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konkurencji pomiędzy publicznymi funduszami. 

Proponowane działania:  

+ zwiększenie poziomu finansowania świadczeń medycznych 
opłacanych ze środków publicznych  do 6,5% PKB, 

+ stworzenie kilku niezależnych powszechnych funduszy zdrowia (np. 
w Czechach funkcjonuje aktualnie ok. 9 niezależnych kas chorych), 
rywalizujących ze sobą o pacjenta (składką, zakresem usług, 
jakością świadczeniodawców) oraz o świadczeniodawcę, 

+ zapłata przez płatnika (fundusze) za 100% świadczeń medycznych 
zrealizowanych przez podmioty lecznicze ponad limit przewidziany 
w umowie z funduszem, czyli tzw. „nadwykonań”,  

+ stworzenie możliwości pobierania przez podmioty lecznicze opłat od 
pacjentów nie posiadających prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 
(lub jeżeli prywatne ubezpieczenie nie pokrywa danego świadczenia) 
za świadczenia wykraczające poza umowy z ubezpieczycielem 
(ubezpieczycielami) publicznymi. 

+ prywatne ubezpieczenia zdrowotne Jak już wcześniej wspomniano w Polsce dynamicznie rozwija się rynek 
prywatnej opieki zdrowotnej (przyczyny to: niskie publiczne nakłady na 
ochronę, które powodują słabą dostępność do usług zdrowotnych oraz brak 
systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych). W 2015 roku rynek 
prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce wzrósł o około 6 proc. i osiągnął 
wartość 39,5 mld zł. W latach 2016-2021 co roku takie wydatki będą rosnąć 
o 7 proc., czyli ok. 3 mld zł - oszacowała firma analityczna PMR. Brak 
prawnej regulacji nie odstrasza od wykupywania dodatkowych polis 
medycznych. Rośnie liczba osób, które wykupują prywatne ubezpieczenia 
zdrowotne. W 2014 r. dodatkowe polisy posiadało w Polsce 1,2 mln osób, a 
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w 2015 r. już 1,43 mln. W 2015 r. Polacy wydali na prywatne ubezpieczenia 
zdrowotne 483 mln zł - to o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Najbardziej 
zauważalny jest przyrost ubezpieczonych posiadających polisy 
indywidualne. Kupują je głównie ci, którym pracodawcy nie gwarantują 
abonamentów medycznych. Na takie polisy zdecydowało się w 2015 r. 
indywidualnie 272 tys. osób, a w 2014 r. 173 tys. Pozostałe 1,16 mln polis 
wykupiły w 2015 r. firmy dla swoich pracowników. Takie dane podała 
właśnie Polska Izba Ubezpieczeń. (PIU). Według prognoz firmy PMR, 
dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne pozostaną najszybciej rozwijającym się 
segmentem prywatnego leczenia w latach 2016-2021. W dwucyfrowym 
tempie rozwijały się będą również abonamenty medyczne, kupowane przez 
firmy pracownikom, wzrosną też wydatki na prywatne wizyty w gabinetach 
lekarskich. 

Powyższe jest dowodem na konieczność pilnego stworzenie dobrowolnego,  
prywatnego, komplementarnego do powszechnego, systemu ubezpieczeń 
zdrowotnych. 

Proponowane działania:  

Dobrowolne, prywatne ubezpieczenia zdrowotne powinny mieć charakter 
komplementarny (uzupełniający), czyli być „ponad” ubezpieczeniem 
powszechnym i pokrywać koszty: 

+ świadczeń zdrowotnych wyłączonych co do rodzaju z ubezpieczenia 
powszechnego (będących „poza” koszykiem świadczeń 
gwarantowanych), 

+ technologii terapeutycznych co do rodzaju wyłączonych z 
ubezpieczenia powszechnego (droższe technologie, alternatywne do 
tańszych oferowanych, w ramach koszyka świadczeń 
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gwarantowanych), 
+ świadczeń objętych współpłaceniem (między innymi ubezpieczenie 

pokrywałoby koszty dostępu do lepszego wyrobu medycznego, np. 
lepszych soczewek wszczepianych w ramach zabiegu usunięcia 
zaćmy, lepszych endoprotez, itd.). 

3.3 Organizacja systemu + mapy potrzeb zdrowotnych  „Efektywne działanie przez mapowanie” – to hasło towarzyszące 
ministerialnemu projektowi tworzenia map potrzeb zdrowotnych. 

Tak jak nie uda się efektywnie leczyć pacjenta bez przeprowadzenia u niego 
badań diagnostycznych, tak nie uda się stworzyć w pełni efektywnego 
systemu ochrony zdrowia bez rzetelnego zdiagnozowania jego potrzeb oraz 
posiadanych zasobów. 

Powyższemu celowi ma służyć projekt opracowania map potrzeb 
zdrowotnych, który będzie podstawą do optymalizacji lokalizacji szpitali, 
docelowej ilości łóżek szpitalnych, kontraktowania usług medycznych oraz 
planowania inwestycyjnego w ochronie zdrowia na poziomie 
poszczególnych województw.  

Mapy – w swym założeniu – mają określić, czy w danym województwie 
występuje zbyt wiele komórek organizacyjnych (np. oddziałów szpitalnych) 
danej specjalności a wskaźniki oceny podmiotów leczniczych lub 
poszczególnych komórek organizacyjnych pozwolą określić, które z nich, 
jako najlepsze, mają największe szanse na finansowanie ze środków 
publicznych. Można powiedzieć, że mapy potrzeb zdrowotnych w sposób 
pośredni zadecydują „o być albo nie być” większości szpitali - 
wojewódzkich i powiatowych – funkcjonujących dzisiaj na naszym rynku. 
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Proponowane działania:  

+ wypracowanie rzetelnych i zgodnych z rzeczywistym stanem map 
potrzeb zdrowotnych 

 

+ efektywne wykorzystanie środków 
finansowych będących aktualnie w systemie 
ochrony zdrowia poprzez reorganizację 
funkcjonowania podmiotów leczniczych  
w zakresie leczenia szpitalnego 
(leczenie szpitalne) 

Leczenie szpitalne – hospitalizacja jest najdroższym elementem systemu i to 
zarówno w obszarze kosztów operacyjnych (tzw. „opex”), jak również 
niezbędnych nakładów inwestycyjnych (tzw. „capex”). Aktualnie jednym  
z największych wyzwań dla rządzących krajem jest restrukturyzacja i 
zoptymalizowanie organizacji leczenia szpitalnego w Polsce. Podstawą do 
takich działań powinny być rzetelnie wykonane mapy potrzeb zdrowotnych. 
Odpowiedzą one m.in. na pytanie, ile i jakich szpitali (oddziałów 
szpitalnych) dany region kraju potrzebuje, a jakich ma nadmiar lub wręcz są 
one zbędne.  

Na początek rozważań o leczeniu szpitalnym należy sobie odpowiedzieć na 
pytanie jak w naszym prawodawstwie zdefiniowany jest „szpital”.  

Artykuł nr 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 
definiuje szpital, jako „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym 
wykonuje się̨ działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”. 
Świadczenia szpitalne definiuje się, jako „wykonywane całą dobę 
kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, 
leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w 
ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub 
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami szpitalnymi są 
także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w 
okresie nieprzekraczającym 24 godzin”. Ta nieprecyzyjna definicja 
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powoduje, że jako szpital jest tak samo traktowany szpital posiadający np. 
500 łóżek, pełną diagnostykę oraz pełne zabezpieczenie pacjenta poprzez 
posiadanie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, jak również szpital 
posiadający ….. 1 łóżko, podstawową, wymaganą przepisami prawa 
diagnostykę oraz salę nadzoru pooperacyjnego. 

Jak wynika z powyższej analizy pierwszym zadaniem dla ustawodawcy 
powinna być odpowiedź na pytanie „co to jest szpital?” i zdefiniowanie 
wymagań dla podmiotu leczniczego będącego „szpitalem”. 

Na rynku możemy mieć do czynienia ze szpitalami:  

+ wielospecjalistycznymi (świadczącymi usługi w zakresie leczenia 
szpitalnego w obszarze kilku specjalności, w tym również szpitale 
posiadające w swojej strukturze wyłącznie wieloprofilowy oddział 
zachowawczy i/lub wieloprofilowy oddział zabiegowy), 

+ monspecjalistycznymi (świadczącymi usługi w zakresie leczenia 
szpitalnego tylko w obszarze jednej specjalności). 

Wymagania dla tych szpitali powinny być różne – uwzględniające ich 
specyfikę. 

Proponowane działania:  

+ zdefiniowanie wymagań dla „szpitala” 
o Szpital wielospecjalistyczny w swoich strukturach powinien 

posiadać następujące komórki organizacyjne: 
• całodobową izbę przyjęć z całodobowym ambulatorium 

internistycznym i chirurgicznym, 
• pracownię RTG, 
• pracownię USG, 
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• laboratorium diagnostyczne (lub punkt pobrań), 
• pracownię endoskopową, oddział lub oddziały szpitalne lub 

wieloprofilowy oddział zachowawczy i/lub wieloprofilowy 
oddział zabiegowy oraz wyodrębnione, spośród łóżek 
oddziału, łóżka wzmożonego nadzoru, będące stanowiskami 
intensywnej opieki medycznej, przeznaczonymi dla chorych 
wymagających wzmożonego nadzoru a niespełniających 
kryteriów medycznych przyjęcia do oddziału anestezjologii i 
intensywnej terapii (OAiIT), 

• zespół poradni specjalistycznych - przynajmniej 
jednoimiennych z posiadanymi przez szpital oddziałami, 

oraz jeżeli jest to szpital prowadzący działalność w 
specjalnościach zabiegowych: 

• blok operacyjny, 
• zespół porodowy (w przypadku prowadzenia działalności z 

zakresu położnictwa), 
• centralną sterylizatornię lub w przypadku outsourcingu usług 

sterylizacji pomieszczenia wymagane przepisami do 
ekspedycji materiału skażonego i przyjęcia materiału ze 
sterylizacji, 

• oddział anestezjologii i intensywnej terapii. 
 

o Szpital monospecjalistyczny w swoich strukturach powinien 
posiadać następujące komórki organizacyjne: 
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• całodobową izbę przyjęć z całodobowym ambulatorium w 
zakresie, w którym szpital świadczy usługi, 

• pracownię RTG – tylko jeśli jest niezbędna do zakresu, w 
jakim szpital świadczy usługi, 

• pracownię USG - tylko jeśli jest niezbędna do zakresu, w 
jakim szpital świadczy usługi, 

• laboratorium diagnostyczne (lub punkt pobrań) - tylko jeśli 
jest niezbędne do zakresu, w jakim szpital świadczy usługi, 

• pracownię endoskopową - tylko jeśli jest niezbędna do 
zakresu, w jakim szpital świadczy usługi,  

• oddział szpitalny , 
• wyodrębnione, spośród łóżek oddziału, łóżka wzmożonego 

nadzoru, będące stanowiskami intensywnej opieki medycznej, 
przeznaczonymi dla chorych wymagających wzmożonego 
nadzoru a niespełniających kryteriów medycznych przyjęcia 
do OAiIT - tylko jeśli są niezbędna do zakresu, w jakim 
szpital świadczy usługi, 

• poradnie specjalistyczno-diagnostyczne – w zakresie, w jakim 
szpital świadczy usługi, 

oraz jeżeli jest to szpital prowadzący działalność w specjalności 
zabiegowej: 

• blok operacyjny, 
• zespół porodowy (w przypadku prowadzenia działalności z 

zakresu położnictwa), 
• centralną sterylizatornię lub w przypadku outsourcingu usług 

sterylizacji pomieszczenia wymagane przepisami do 
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ekspedycji materiału skażonego i przyjęcia materiału ze 
sterylizacji. 

Z opublikowanych wersji, opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, map 
potrzeb zdrowotnych wynika, że w Polsce mamy zbyt wiele niepotrzebnych 
łóżek szpitalnych, co naszym zdaniem wynika ze zbyt dużej liczby szpitali a 
w szczególności szpitali powiatowych. Średnia populacja objęta opieką 
szpitalną przez jeden szpital w Polsce to mniej niż 50 000 mieszkańców, 
przy jednoczesnych wyliczeniach krajów zachodnioeuropejskich, że jeden 
wieloprofilowy szpital powinien przypadać na 100 – 150 tys. mieszkańców. 

Dodatkowo należy zauważyć, że duża liczba jednorodnych oddziałów w 
regionie, oprócz niewykorzystanych łóżek, powoduje znaczne rozdrobnienie 
kontraktów z NFZ na poszczególne szpitale, co w konsekwencji przekłada 
się na wartość przychodów niewystarczającą do uzyskania rentowności. 
Szczególnie jest to widoczne na oddziałach położniczych, które często 
oddalone są od siebie o 20 – 30 km i przyjmują po 200 – 300 porodów 
rocznie, co siłą praw ekonomii przynosi skutek w postaci ich nierentowności. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że dla zbilansowania się działalności 
operacyjnej oddziału położniczego powinien on przyjmować minimum 600 – 
800 porodów rocznie. 

W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie poniższej organizacji 
leczenia szpitalnego w Polsce. 

Proponowane działania:  

+ przekształcenie aktualnie funkcjonujących na rynku „szpitali 
powiatowych” w „Szpitale Pierwszego Kontaktu”, które  
w zależności od podmiotu tworzącego  nazywałyby się „szpitalami 
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powiatowymi”, „szpitalami miejskimi” lub „szpitalami gminnymi”. 
Szpitale te w swoich strukturach posiadałyby następujące komórki 
organizacyjne: 
o całodobową izbę przyjęć z całodobowym ambulatorium 

chirurgicznym i internistycznym, 
o pracownię RTG, 
o pracownię USG, 
o laboratorium diagnostyczne (lub punkt pobrań), 
o pracownię endoskopową,  
o oddział wewnętrzny lub wieloprofilowy oddział zachowawczy 

posiadający wyodrębnione, spośród łóżek oddziału, łóżka 
wzmożonego nadzoru internistycznego, będące stanowiskami 
intensywnej opieki medycznej, przeznaczonymi dla chorych 
wymagających wzmożonego nadzoru a niespełniających 
kryteriów medycznych przyjęcia do OAiIT, 

o ewentualnie oddział dziecięcy, jeżeli zapotrzebowanie na tego 
typu oddział wynika z map potrzeb zdrowotnych, 

o nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, 
o ambulatorium – zespół poradni specjalistycznych, wraz z 

punktem pobrań badań diagnostycznych 
o i ewentualnie (dodatkowo) inne oddziały zachowawcze, np.: 

zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, 
oddział geriatryczny, oddział opieki paliatywnej, hospicjum 

wynikające z analizy map potrzeb zdrowotnych; 

+ utworzenie z najlepszego z aktualnie funkcjonujących na danym 
obszarze (jako „obszar” definiujemy tutaj obszar 3-4 sąsiadujących 
ze sobą powiatów, które wspólnie zamieszkuje populacja ok. 
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150.000 - 200.000 mieszkańców) „szpitali powiatowych” i/lub tzw. 
„szpitali wojewódzkich” (chodzi o te zlokalizowane w byłych 
miastach wojewódzkich sprzed reformy podziału administracyjnego 
kraju w 1999 r.) - „Szpitala Regionalnego”. 
Kryteria wyboru to przede wszystkim:  
o posiadanie w strukturze szpitalnego oddziału ratunkowego, 

jakość usług,  
o stan wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną,  
o stopień dostosowania budynków i pomieszczeń, w tym w 

szczególności: bloku operacyjnego, zespołu porodowego, 
oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, centralnej 
sterylizatorni, do wymagań określonych przepisami prawa. 

Szpital Regionalny składałby się z komórek organizacyjnych, z 
jakich dzisiaj składa się przeciętny „szpital powiatowy”: 

o szpitalny oddział ratunkowy, 
o pracownia diagnostyki obrazowej (aparat RTG, tomograf 

komputerowy, rezonans magnetyczny), 
o pracownia diagnostyki laboratoryjnej, 
o pracownia USG, 
o pracownia endoskopowa, 
o inne pracownie – wynikające z analizy map potrzeb 

zdrowotnych, 
o oddział chorób wewnętrznych, 
o oddział chirurgiczny, 
o oddział ginekologiczno-położniczy, 
o oddział neonatologiczny, 
o oddział pediatryczny, 
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o oddział anestezjologii i intensywnej terapii, 
o blok operacyjny, 
o zespół porodowy, 
o centralna sterylizatornia, 
o oddział psychiatryczny (może być również umiejscowiony w 

wybranym „Szpitalu Pierwszego Kontaktu”), 
o inne oddziały, wynikające z analizy map potrzeb zdrowotnych,  
o poradnie przyszpitalne – zespół poradni jednoimiennych z 

funkcjonującymi w ramach struktury szpitala oddziałami, 
o ambulatorium – zespół poradni specjalistycznych; 

 
+ pozostawienie „szpitali wojewódzkich” w ich aktualnej strukturze 

(tych zlokalizowanych w aktualnych miastach wojewódzkich), które 
w dalszym ciągu nazywane będą „Szpitalami Wojewódzkimi”,  
z oddziałami wynikającymi z map potrzeb zdrowotnych; 
 

+ zmiany w funkcjonowaniu (przede wszystkim finansowaniu) 
„Szpitali Klinicznych”. Szpitale kliniczne są bardzo ważnym 
elementem systemu ochrony zdrowia, ze względu na bardzo duży 
potencjał kadrowy (wysokie kwalifikacje personelu medycznego), 
jak i sprzętowy (nowoczesna aparatura).  
Jak wynika z opublikowanego w 2015 roku raportu Najwyższej Izby 
Kontroli:  
o „w szpitalach klinicznych udzielanych jest 25% wszystkich 

usług medycznych, w tym 75% usług 
wysokospecjalistycznych, 

o potencjał szpitali klinicznych powinien być w większym 
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stopniu wykorzystany. Brakuje jednak rozwiązań 
dedykowanych specjalnie szpitalom klinicznym, które 
uwzględniałyby ich specyficzny charakter, wynikający z 
łączenia kilku równorzędnych funkcji: leczniczej, dydaktycznej 
i naukowej oraz ich szczególną rolę w zapewnieniu 
bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Obowiązujące przepisy 
utrudniają zachowanie partnerskich stosunków pomiędzy 
uczelniami medycznymi a szpitalami klinicznymi. Formalnie 
zagwarantowana prawna i finansowa odrębność szpitali 
klinicznych, w rzeczywistości jest ograniczana, 

o szpitale kliniczne generują blisko 1/3 zobowiązań 
wymagalnych wszystkich zakładów opieki zdrowotnej. 
Zadłużenie na koniec 2014 r. odnotowano w ponad połowie 
szpitali (28 z 41). W dobrej kondycji finansowej były zaledwie 
cztery szpitale spośród 12 skontrolowanych. NIK zauważa 
także, że na koniec 2014 r. tylko 12 jednostek, czyli niespełna 
30%, generowało aż 96,5% zadłużenia wszystkich szpitali 
klinicznych” 

Oprócz działalności leczniczej szpitale kliniczne prowadzą 
działalność dydaktyczną i naukową i w związku z tym finansowane 
są z dwóch źródeł:  

o działalność medyczna finansowana jest przez NFZ (na takich 
samych zasadach, jak z innymi szpitalami),  

o działalność naukowa i dydaktyczna finansowana jest przez 
uczelnię. 

Szpitale kliniczne generują wyższe koszty niż pozostałe szpitale 
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ponieważ:  

o poza działalnością leczniczą na ich terenie prowadzone są 
badania i działalność naukowa (m.in. szkolenie studentów),  

o wyższe są również koszty realizowanych w nich procedur – 
szpitale te w większości realizują kosztowne procedury 
wysokospecjalistyczne, 

o wyższe są również koszty osobowe - z uwagi na zatrudnianie w 
nich kadry medycznej o bardzo wysokich kwalifikacjach. 

NFZ dotąd nie uwzględniał tych różnic i płacił szpitalom klinicznym 
za poszczególne świadczenia taką samą kwotę, jak pozostałym 
szpitalom. Różnicy tej również nie pokrywają uczelnie, które często 
nie pokrywają nawet faktycznych kosztów związanych z dydaktyką. 
Ministerstwo Zdrowia usankcjonowało przerzucanie kosztów 
dydaktyki na szpitale kliniczne. 

             NIK w sowim raporcie zauważa, że: 

o „do tej pory nie powstała rzetelna analiza kosztów dydaktyki 
klinicznej ponoszonych przez szpitale kliniczne, 
uwzględniająca udział najlepszych fachowców i użycie 
najnowocześniejszej aparatury, 

o konsekwentnie nieuregulowany pozostaje także sposób 
pozyskiwania przez szpitale funduszy na działalność naukową, 

o w 10 skontrolowanych szpitalach klinicznych nie prowadzono 
własnej działalności naukowej oraz projektów badawczych, 
związanych z wdrażaniem nowych technologii medycznych 
oraz metod leczenia, chociaż powinno to stanowić istotny cel 
działalności szpitala klinicznego. Przepisy nie wskazują jednak 
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źródeł finansowania takiej działalności. Szpitale nie mogą same 
występować o środki finansowe na działalność naukową - 
mogą je pozyskiwać wyłącznie za pośrednictwem uczelni. W 
efekcie działalność naukową na terenie szpitali prowadzą 
jedynie uczelnie, a szpitale są jedynie bazą (sprzęt, personel, 
pacjenci) dla badań prowadzonych przez beneficjentów 
grantów naukowych (głównie uczelni medycznych), 

o liczba badań klinicznych w Polsce spada, a dodatkowo 
zaledwie ułamek tej liczby stanowią badania niekomercyjne. W 
latach 2011-2014 (do 30 września) zarejestrowano 1657 badań 
klinicznych produktów leczniczych, w  tym tylko 19 badań 
prowadzonych przez sponsorów niekomercyjnych, 

o wbrew przepisom większość kontrolowanych szpitali 
klinicznych (10 na 12) nie została prawidłowo wyposażona 
przez uczelnie medyczne w grunty i budynki w formie 
nieodpłatnego użytkowania. Tymczasem uregulowanie kwestii 
majątku trwałego jest niezbędne do wykonywania zadań 
statutowych przez szpitale kliniczne; bez tego nie mogą np. 
starać się o granty europejskie na badania naukowe.” 

W związku z powyższym pilnie należy: 

o określić rolę, jaką mają spełniać szpitale kliniczne w systemie 
ochrony zdrowia, 

o opracować zasady funkcjonowania szpitali klinicznych, 
uwzględniając ich szczególną rolę w systemie ochrony 
zdrowia, wynikającą z prowadzenia, poza 
wysokospecjalistycznym leczeniem pacjentów, również 
działalności dydaktycznej i naukowej, 
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o określić jasne i precyzyjnych zasady finansowania szpitali 
klinicznych, adekwatne do ich roli w systemie, 

o zwiększyć wycenę procedur wysokospecjalistycznych 
realizowanych przez szpitale kliniczne, 

o opracować rzetelną analizę kosztów dydaktyki klinicznej 
ponoszonych przez szpitale kliniczne, uwzględniająca udział 
najlepszych fachowców i użycie najnowocześniejszej 
aparatury, 

o opracować zasady finansowania działalności z zakresu 
dydaktyki klinicznej przez uczelnie i Ministerstwo Zdrowia, 
tak aby szpitale kliniczne nie pokrywały kosztów prowadzonej 
dydaktyki z przychodów ze świadczeń medycznych, 

o wyposażyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
szpitale kliniczne w grunty i budynki w formie nieodpłatnego 
użytkowania, 

o uregulować sposób pozyskiwania przez szpitale funduszy na 
działalność naukową – bez pośrednictwa uczelni. 

Przykład Centrum Zdrowia Dziecka pokazuje, że uregulowanie 
funkcjonowania szpitali klinicznych powinno być sprawą 
priorytetową. 

+ bez zmian funkcjonowałyby szpitale resortowe, które byłyby częścią 
proponowanego powyżej systemu organizacji lecznictwa 
szpitalnego. 

Wprowadzenie powyższego systemu organizacji lecznictwa szpitalnego: 

+ zracjonalizowałoby dystrybucję kontraktów NFZ (konsolidacja 
kontraktów z 3-4 szpitali), co z kolei pozwoliłoby na osiągnięcie 
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rentowności oddziałów szpitalnych, a w szczególności zabiegowych 
oddziałów szpitalnych, 

+ ograniczyłoby o około 60 – 75 proc. (jeden z 3 – 4 szpitali) 
niezbędne nakłady inwestycyjne, dostosowujące szpitale do 
wymagań określonych przepisami prawa (w szczególności poprzez 
ograniczenie liczby kapitałochłonnych komórek organizacyjnych, 
takich jak: blok operacyjny, zespół porodowy, oddział anestezjologii 
i intensywnej terapii, centralna sterylizatornia), 

+ zwiększyłoby poziom wykorzystania łóżek szpitalnych, 
+ zapobiegłoby występującym na rynku brakom personelu lekarskiego 

w specjalnościach zabiegowych oraz specjalistów anestezjologii i 
intensywnej terapii przy jednoczesnym obniżeniu presji w zakresie 
ich wynagrodzeń, 

+ poprawiłoby bezpieczeństwo pacjentów (koncentracja specjalistów, 
możliwości inwestycyjne szpitali). 

Istotnym elementem rynku usług szpitalnych w Polsce są szpitale prywatne. 
Istotność ta nie jest spowodowana udziałem szpitali prywatnych w rynku 
leczenia szpitalnego w Polsce ale wyznaczaniem standardów jakościowych, 
przede wszystkim w zakresie posiadanej infrastruktury, innowacyjności 
stosowanych metod leczenia jak i również w zakresie zarządzania. W Polsce 
istnieje ponad 1100 szpitali prywatnych, z tego tylko około połowa posiada 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Realizują one rocznie umowy  
z NFZ o wartości ok. 2 mld zł, co stanowi zaledwie 6% budżetu Narodowego 
Funduszu Zdrowia wydawanego na leczenie szpitalne i niespełna 3% 
środków publicznych wydawanych na zdrowie. Odrębny problem, w 
przypadku szpitali prywatnych, stanowi definicja „szpitala” (o której 
piszemy powyżej), ponieważ większość z ponad 1100 szpitali prywatnych 
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zarejestrowanych w Polsce to tzw. „szpitale jednodniowe” – posiadające nie 
rzadko 1 łóżko szpitalne i nie dysponujące zapleczem diagnostycznym. 
Jesteśmy zdania, że szpitale prywatne, powinny mieć takie same prawa 
dostępu do finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych, jak 
szpitale publiczne, pod warunkiem spełniania przez nie wszystkich wymagań 
określonych w postulowanej definicji „szpitala”. 
Szpitale prywatne, w proponowanym przez nas systemie organizacji rynku 
ochrony zdrowia, będę bardzo ważnym partnerem instytucji 
ubezpieczeniowych, oferujących prywatne ubezpieczenia zdrowotne. 

+ reorganizacja świadczenia usług w 
pozostałych obszarach ochrony zdrowia 

Opis proponowanych zmian zamieszczono w niniejszym opracowaniu pod 
tabelami. Sugerujemy kontakt ze specjalistami z poszczególnych obszarów,  
w celu ich dopracowania. 

+ poprawa zarządzania szpitalnymi podmiotami 
leczniczymi 

Jakość zarządzania szpitalami publicznymi jest zła a w wielu szpitalach 
wręcz fatalna. Wynika to głównie z upolitycznienia funkcji dyrektora 
szpitala - w miastach powiatowych szpitale są często największymi 
pracodawcami, a więc pokusa na upolitycznienie stanowiska dyrektora 
szpitala i tym samym zagwarantowanie sobie wpływu na szpital, przez 
lokalnych polityków jest ogromne oraz niskich kwalifikacji menedżerskich 
dyrektorów szpitali. 

Proponowane działania:  

+ odpolitycznienie funkcji „dyrektora szpitala” – w miastach 
powiatowych szpitale są często największymi pracodawcami, a więc 
pokusa na upolitycznienie stanowiska dyrektora szpitala i tym 
samym zagwarantowanie sobie wpływu na szpital, przez lokalnych 
polityków jest ogromne, 

+ określenie kwalifikacji osób kandydujących na stanowisko dyrektora 
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zarządzającego szpitalem – poziom zarządzania szpitalami, w 
szczególności szpitalami powiatowymi jest zatrważający – oprócz 
odpolitycznienia stanowisk dyrektorów szpitali, konieczne jest 
określenie kwalifikacji osób kandydujących na stanowisko dyrektora 
zarządzającego szpitala (najlepiej gdyby szpitalami zarządzali 
ekonomiści z wykształcenia z ukończonymi studiami 
podyplomowymi z zakresu zarządzania ochroną zdrowia), w tym 
odsunięcie lekarzy od sprawowania funkcji dyrektora (menedżera) 
szpitala i powierzenie im stanowisk dyrektorów ds. Medycznych, 
wspomagających swoją wiedzą merytoryczną dyrektorów 
zarządzających szpitalami, 

+ prywatyzacja (pod kontrolą i nadzorem) publicznych szpitali. 
Odrębnym, szeroko komentowanym i niezmiernie istotnym tematem 
jest kwestia własności podmiotów leczniczych, funkcjonujących na 
rynku ochrony zdrowia. Jednoznacznie można stwierdzić, że temat 
własności szpitali, jest tematem zastępczym, który nie ma żadnego 
znaczenia dla chorego człowieka. Rynki na przestrzeni lat 
udowodniły, ze własność prywatna lepiej służy rozwojowi 
gospodarczemu niż własność państwowa a dane jednoznacznie 
dowodzą, że prywatne przedsiębiorstwa są bardziej efektywne niż 
państwowe. Przewaga przedsiębiorstw prywatnych nad 
państwowymi wynika m.in. z wyższej jakości nadzoru 
właścicielskiego oraz z wyższej jakości zarządzania 
przedsiębiorstwem prywatnym.  

Od lat całkowicie sprywatyzowane obszary naszej ochrony zdrowia:  
o podstawowa opieka zdrowotna,  
o ambulatoryjna opieka specjalistyczna,  
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o leczenie stomatologiczne,  
o diagnostyka laboratoryjna,  
o diagnostyka obrazowa,  
o leczenie sanatoryjne, 

pokazują, że funkcjonują efektywniej od podmiotów publicznych oraz, 
co równie ważne, że ich działalność cieszy się uznaniem pacjentów. W 
jakim obszarze ochrony zdrowia uwidacznia się najwięcej problemów? 
W obszarze leczenia szpitalnego….. bo większość z nich jest wciąż w 
rękach państwowych, w tym należących do mających bardzo 
ograniczone środki na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego. 
Stąd należy podjąć działania zmierzające do: 
+ komercjalizacji szpitali publicznych i ostatecznej likwidacji 

nieracjonalnych z pkt. widzenia efektywności menedżerskiej i 
finansowej „tworów” w postaci samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, 

+ prywatyzacji skomercjalizowanych „Szpitali Pierwszego Kontaktu” 
i „Szpitali Regionalnych”. 

Sceptycy procesu prywatyzacji wskazują na nieudane procesy 
prywatyzacyjne szpitali publicznych, jakie w ostatnich latach miały 
miejsce na rynku. Ze swojego doświadczenia możemy jednak wskazać 
na wiele bardzo udanych procesów prywatyzacyjnych, poczynione 
znaczne inwestycje w rozwój przejętych szpitali przez inwestorów 
prywatnych i ogromne zadowolenie pacjentów korzystających z ich 
usług. Niezmiernie istotny w procesie prywatyzacji jest selektywny 
wybór potencjalnych inwestorów. Wybór inwestorów, którzy posiadają 
odpowiednią wiedzę i możliwości finansowe, pozwalające na 
dynamiczny rozwój szpitala. Inwestorów, których celem jest 
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długoterminowe prowadzenie działalności leczniczej a nie jedynie 
zbudowanie podmiotu, który po osiągnięciu odpowiedniej „skali” będą 
chcieli sprzedać na rynku. Z zażenowaniem obserwujemy oddawanie 
szpitali publicznych w tzw. „dzierżawę operatorską” podmiotom, które 
oferują najwyższe kwoty dzierżawy (bo to łatwo sfinansować z 
działalności operacyjnej przejętego szpitala) oraz podejmują 
nieadekwatne do posiadanych możliwości finansowych zobowiązania, w 
zakresie inwestycji dostosowujących szpitale do wymagań określonych 
przepisami, bo „jakoś tam będzie”, bo albo „się poszuka” partnera 
finansowego albo sprzeda się udziały spółki. W najgorszym razie można 
ogłosić upadłość, zwłaszcza że operatorami zostają zazwyczaj dopiero co 
zarejestrowane spółki-córki, których niepowodzenia nie niesie żadnego 
ryzyka dla całości biznesu prowadzonego przez spółki-matki. Tylko, że 
w takiej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego zostanie wyłącznie 
z pustymi murami a odtworzenie działalności leczniczej będzie wręcz 
niemożliwe (nowo-rejestrowany podmiot musi spełniać wymagania 
określone przepisami, czyli posiadać infrastrukturę dostosowaną do 
obowiązujących wymagań) i z totalnym niezadowoleniem 
społeczeństwa. Pacjent chce być leczony dobrze, szybko i w ramach 
posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego. Chce też być leczony w 
warunkach odpowiadających wymaganiom XXI wieku a infrastruktura 
wielu szpitali, w tym w szczególności szpitali powiatowych (ze względu 
na brak środków) przywołuje raczej XIX-wieczne standardy. Przerażenie 
budzą przede wszystkim oddziały dziecięce – ile jest wart kraj, ile są 
warci jego rządzący, którzy nie dbają o „swoje” dzieci..? 

+ rozliczenie świadczeń ponadlimitowych 
(„nadwykonań”) 

Osobnym problemem, który w znaczny sposób wpływa na rentowność,  
a właściwie na jej brak w przypadku podmiotów leczniczych prowadzących 
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działalność głównie z zakresu leczenia szpitalnego, jest sposób rozliczania 
przez NFZ wartości świadczeń medycznych wykonanych ponad limit 
przewidziany w umowie z NFZ, czyli tzw. „nadwykonań”.  

Wartość nadwykonań zrealizowanych przez świadczeniodawców za okres od 
stycznia do października 2014 r. (do końca okresu sprawozdawczego) 
wyniosła 2,74 mld zł. NFZ natomiast 30 października 2014 roku zatwierdził 
zmianę planu finansowego na 2014 r., która przewidywała przeznaczenie ok. 
0,85 mln zł m.in. na finansowanie nadwykonań.  

Czyli za zrealizowane w 2014 roku nadwykonania podmioty lecznicze nie 
otrzymały zapłaty w kwocie 1,89 mld zł! 

W tym miejscu należy przypomnieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia, jest 
instytucją, która:  

+ z jednej strony „zawiera” umowę ze świadczeniobiorcą, który opłaca 
składki ubezpieczenia zdrowotnego i na podstawie ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, ma zagwarantowany dostęp do świadczeń, 

+ z drugiej strony zawiera umowę z podmiotami leczniczymi na 
realizację tych świadczeń.  

W związku z powyższym, zgodnie z zasadami rynkowymi, to NFZ powinien 
być stroną odpowiedzialną za sfinansowanie wszystkich świadczeń, do 
których się zobowiązał w „umowie” ze świadczeniobiorcami, a nie powinien 
„przerzucać” kosztów „swojej” nieudolności w działaniu na 
świadczeniodawców. To NFZ powinien zaciągać zobowiązania na realizację 
świadczeń nadlimitowych, a nie wpędzać w długi podmioty lecznicze. 

+ ograniczenie nadużywania usług Zmniejszenie dostępu do usług zdrowotnych związane jest także  
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z nadużywaniem tych usług przez niektórych pacjentów. W rezultacie 
pozostali chorzy nie mogą skorzystać z porady czy konsultacji u specjalisty, 
gdyż wyczerpany jest limit na dane świadczenia.  

Proponuje się: 

+ ograniczenie nadużywania świadczeń poprzez wprowadzenie 
symbolicznego (np. 5 zł od wizyty) współpłacenie pacjentów w 
wieku powyżej 18 lat, w korzystaniu ze świadczeń ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej, po przekroczeniu rocznego limitu „bezpłatnych” 
wizyt (nie dotyczy pacjentów przewlekle chorych oraz wizyt 
poszpitalnych). 

+ obowiązek zgłaszania rezygnacji z wizyty u 
lekarza 

Inną przyczyną ograniczenia dostępu do lekarzy POZ i specjalistów jest 
niezgłaszanie przez pacjentów rezygnacji z wizyty u lekarza.  

Proponuje się:  

+ wprowadzenie konsekwencji finansowych (pokrycie kosztów wizyty 
a ostatecznie podwyższenie składki na powszechne ubezpieczenie 
zdrowotne)  wobec pacjentów niezgłaszających rezygnacji  
z umówionej wizyty. 

3.4. Kadra medyczna + model szkolenia kadry medycznej  
 

 

 

 

 

5. Wysoka jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjenta 



	

	

 

l.p. obszar działanie szczegóły działania 

5.1 Kadra medyczna + wysoka jakość szkolenia kadry 
medycznej 

Do konsultacji i opracowania 

5.2 Sprzęt i aparatura 
medyczna 

+ wysoka jakość posiadanego sprzętu 
medycznego 

Wysoka jakość posiadanego sprzętu medycznego przez podmioty lecznicze 
oraz jego ciągłe monitorowanie (kalibrowanie i serwisowanie) jest podstawą 
realizowania świadczeń medycznych na wysokim poziomie jakościowym  
a z drugiej strony podstawą bezpieczeństwa pacjentów (ale również 
personelu medycznego). Mimo, że stan wyposażenia polskich szpitali  
w sprzęt i aparaturę medyczną, ze względu na możliwość wykorzystania, w 
poprzednich latach, dofinansowania ze środków unijnych, można uznać za 
dobry, a wielu przypadkach za bardzo dobry, to często, szczególnie  
w szpitalach powiatowych, można spotkać szpitale wykorzystujące sprzęt 
starszy niż 10-15 lat. Czas technologicznego zużycia sprzętu i aparatury 
medycznej przyjmuje się na okres ok. 5 lat. 

Proponowane działania: 

+ określenie wymagań sprzętowych dla poszczególnych podmiotów 
leczniczych oraz poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala 
(takie wymagania mamy dzisiaj określone w rozporządzeniach 
ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz w 
zarządzeniach prezesa NFZ), 

+ konieczność posiadania aktualnych metryczek sprzętu i aparatury 
medycznej (kontrola płatnika), 

+ określenie zasad wymiany technologicznie zużytego sprzętu. 

5.3. Infrastruktura budynków 
i pomieszczeń, w których  

+ spełnianie przez budynki  
i pomieszczenia, w których prowadzona 

Dobry (zgodny z wymaganiami określonymi przepisami prawa i ogólnie 
przyjętymi standardami) stan budynków i pomieszczeń, w których 
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prowadzona jest działalność 
lecznicza 

jest działalność lecznicza, wymagań 
określonych przepisami prawa. 

wykonywana jest działalność lecznicza, wpływa na bezpieczeństwo 
realizowanych procedur medycznych, a w szczególności na ograniczenie 
poziomu zakażeń szpitalnych. 

Zgodnie z aktualnym prawem budynki i pomieszczenia, w których 
prowadzona jest działalność lecznicza, muszą spełniać wymagania określone 
przepisami prawa, w tym w szczególności: 

+ wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 
czerwca 2012 roku, w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, 

+ wymagania określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 
budowlane, w szczególności w zakresie wymagań przepisów 
ochrony przeciwpożarowej budynków i pomieszczeń, w których 
prowadzona jest działalność lecznicza; 

+ wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

Stan infrastruktury budowlanej szpitali, w tym w szczególności szpitali 
powiatowych nie tylko nie spełnia wymagań określonych w w/w przepisach 
prawa ale również nie spełnia standardów, jakie stawiane są infrastrukturze 
szpitali w XXI wieku. Infrastruktura wielu szpitali, w tym w szczególności 
szpitali powiatowych (ze względu na brak środków) przywołuje raczej XIX-
wieczne standardy.  
Przeciętnie szpital powiatowy na dostosowanie budynków do przepisów 
prawa potrzebuje ok. 10 – 20 mln zł (głównie na dostosowanie części 
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zabiegowych: bloków operacyjnych, zespołów porodowych, centralnej 
sterylizatorni, oddziałów anestezjologii i intensywnej trapi). Większość 
szpitali powiatowych i samorządów, będących ich właścicielami, nie 
dysponują ani takimi środkami finansowymi ani zdolnościami kredytowymi. 
Ratunkiem dla szpitali jest reorganizacja struktury szpitali (ograniczenie 
liczby szpitali z oddziałami zabiegowymi), zaproponowana w niniejszym 
opracowaniu. 

Termin dostosowania budynków i pomieszczeń, w których prowadzona jest 
działalność lecznicza był wielokrotnie przekładany, aktualnie obowiązuje 
data 31 grudnia 2017 roku.  

Proponowane działania: 

+ określenie „sztywnego” - nieprzekraczalnego terminu dostosowania 
szpitali do wymagań określonych przepisami prawa, 

+ reorganizacja struktury szpitali, zgodnie z założeniami niniejszego 
programu, co o około 65 -70% zredukuje niezbędne nakłady 
inwestycyjne, w tym zakresie. 

5.4. Organizacja systemu + wyższa jakość świadczonych usług 
przez kadrę medyczną, w tym w 
szczególności przez lekarzy 

Jakość świadczonych usług, w tym poziom świadczonych usług 
medycznych, w szczególności w specjalnościach zabiegowych, zależy od 
doświadczenia operatorów, a to wynika z ilości wykonywanych 
miesięcznie/rocznie procedur medycznych. 

Nie można porównać jakości wykonywanych usług na dwóch 
równoimiennych szpitalnych oddziałach położniczo-ginekologicznych,  
w przypadku gdy na jednym z nich wykonuje się 1.200 porodów rocznie a na 
drugim 150 -200 porodów rocznie….. 

Sprzyjać temu będzie koncentracja oddziałów zabiegowych, zgodnie  
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z zaproponowaną w tym opracowaniu reorganizacją leczenia szpitalnego. 

Proponowane działania: 

+ reorganizacja struktury szpitali (ograniczenie liczby oddziałów 
zabiegowych), zgodnie z założeniami niniejszego programu. 

 Akredytacja podmiotów  
leczniczych, w tym  
w szczególności szpitali 

+ wymaganie posiadania przez wszystkie 
szpitale akredytacji 

Jednym ze sposobów „wymuszenia” na szpitalach utrzymywania 
odpowiedniej jakości świadczonych usług, jest okresowa ich kontrola, 
wynikająca z konieczności posiadania przez szpital akredytacji (certyfikatu 
jakości). 

Instytucją monitorującą jakość w ochronie zdrowia i akredytującą szpitale 
jest Centrum Monitorowania Jakości.  
Aktualnie tylko 232 szpitale posiadają akredytację CMJ. 

Proponowane działania: 

+ konieczność posiadania przez wszystkie szpitale akredytacji CMJ. 
 

 

6. Dostępność do leków (ich refundacja). 
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6.1 Refundacja leków + refundacja leków Proponowane działania: 

+ zwrot z budżetu wydatków na leki refundowane, w przypadku 
przekroczenia w ciągu roku określonego ich poziomu;  

+ objęcie dzieci i młodzieży szczególną troską i zapewnienie im 



	

	

l.p. obszar działanie szczegóły działania 

pełnej refundację wszystkich leków, również tych w chorobach 
rzadkich (nawet w przypadku importu celowego  z zagranicy). 

 

 

Proponowana reorganizacja świadczenia usług w pozostałych obszarach ochrony zdrowia	
	
Rehabilitacja lecznicza  

Rehabilitacja lecznicza, w skład której wchodzi między innymi wspomniana wcześniej: rehabilitacja ogólnoustrojowa, rehabilitacja neurologiczna, 
rehabilitacja kardiologiczna, rehabilitacja psychiatryczna, stanowi niezmiernie istotny i w dalszym ciągu zaniedbywany element procesu leczenia pacjentów, 
umożliwiający ich szybki powrót do zdrowia a w konsekwencji do pracy. W finansowanie rehabilitacji leczniczej (oprócz rehabilitacji psychiatrycznej – 
finansowanej z budżetu państwa, w ramach kompleksowej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień), w znacznie większym zakresie powinien być 
zaangażowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To od rehabilitacji leczniczej w dużej mierze zależy, jak szybko pacjent powróci do pracy i przestanie 
korzystać z zasiłków i świadczeń chorobowych. 

Pomimo wzrostu nakładów na rehabilitacje leczniczą, z roku na rok dostęp do niej pogarsza się: rośnie liczba oczekujących, wydłuża się czas oczekiwania, a 
kurczy lista miejsc oferujących rehabilitację bez kolejki.  

Model finansowania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej jest skomplikowany i jak w całej naszej opiece zdrowotnej nie uwzględnia końcowego efektu 
leczenia - NFZ jednakowo płaci za świadczenia dobrze i źle wykonane, mimo że akurat w tym obszarze łatwo zmierzyć efekty terapii.  

Inny problem, który pilnie należy uregulować, to opracowanie standardów w rehabilitacji leczniczej. Ich brak utrudnia zachowanie odpowiedniej jakości  
i efektywności leczenia. 

 

Opieka nad osobami starszymi – świadczenia z zakresu geriatrii oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 

Jednoznacznie można stwierdzić, że w Polsce nie ma systemu opieki medycznej nad pacjentami w podeszłym wieku. Brakuje geriatrów, specjalistycznych 
poradni i oddziałów szpitalnych.  



	

	

Parafrazując tytuł znanego filmu „Polska to nie jest kraj dla starych ludzi”. Nasza ochrona zdrowia nie jest przystosowana do potrzeb ludzi starszych a opieka 
zdrowotna nad ludźmi starszymi przeczy zasadom współczesnej gerontologii i nie liczy się z prognozami demograficznymi kraju. 

Zgodnie z opublikowanym w 2014 roku raportem NIK główną barierą rozwoju geriatrii, oprócz braków kadrowych, jest metoda rozliczania świadczeń 
medycznych przez NFZ, która zakłada finansowanie tylko jednej choroby. Natomiast ludzie starsi z reguły cierpią na kilka schorzeń jednocześnie. Ponadto z 
przeprowadzonej przez NIK analizy wynika, że pacjent w podeszłym wieku kompleksowo prowadzony przez geriatrę funkcjonuje lepiej,  
a jego leczenie kosztuje mniej. 

Według WHO w latach 2000-2020 liczebność grupy wiekowej 65-90 lat zwiększy się z 16% do 21% całkowitej populacji UE, podczas gdy liczebność grupy 
wiekowej 15-24 lata spadnie do 11%. Liczba mieszkańców Polski w wieku 65+ wzrośnie w ciągu najbliższych 20 lat o ok. 3 mln osób. Stąd obserwowany już 
dzisiaj wzrost popytu na świadczenia geriatryczne i opieki długoterminowej.  

W ocenie NIK, z którą się w pełni zgadzamy, wobec prognoz zmian demograficznych, niezbędne jest wprowadzenie przez ministerstwo zdrowia 
kompleksowego systemu opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku. Brak kompleksowych i zestandaryzowanych procedur postępowania 
dedykowanych osobom w wieku podeszłym skutkuje tym, że w polskim systemie opieki zdrowotnej starszy człowiek ze swoimi dolegliwościami trafia:  

+ w pierwszej kolejności do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który z reguły nie ma wystarczającego przygotowania w zakresie geriatrii i 
traktuje starszego pacjenta, jak każdego innego w średnim wieku -  wysyła do specjalisty a właściwie specjalistów, ponieważ osoba starsza 
najczęściej cierpi na wiele schorzeń jednocześnie. Każdy ze specjalistów leczy pacjenta w swoim zakresie, często nie zwracając uwagi na inne, 
wcześniej zaordynowane leczenie. Tu wracamy do braku koordynowanej opieki zdrowotnej, której istotnym elementem z pkt. widzenia osób 
starszych jest specjalista z zakresu geriatrii; 

+ lub, z powodu braku oddziałów geriatrycznych, jest hospitalizowany na oddziałach wewnętrznych lub w zakładach opiekuńczych i pielęgnacyjnych. 

Konieczne zmiany w opiece nad osobami starszymi to: 

+ wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia kompleksowego systemu opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku, 
+ wprowadzenie bodźców powodujących kształcenie większej ilości specjalistów z zakresu geriatrii,  
+ wprowadzenie bodźców stymulujących otwarcie większej liczby specjalistycznych poradni i oddziałów szpitalnych, ukierunkowanych na opiekę nad 

osobami starszymi, 
+ zwiększenie finansowania ze środków publicznych obszarów związanych z opieką nad osobami starszymi oraz zmiana metody rozliczania świadczeń 

medycznych przez NFZ, która będzie uwzględniała fakt, ze osoby starsze cierpią na kilka schorzeń jednocześnie (jeden z bodźców stymulujących 
otwarcie większej liczby specjalistycznych poradni i oddziałów szpitalnych), 

+ lokalizowanie oddziałów geriatrycznych oraz zakładów pielęgnacyjnych i opiekuńczych w „szpitalach pierwszego kontaktu”, 



	

	

+ ścisła współpraca, w ramach koordynowanej opieki zdrowotnej, lekarza POZ ze specjalistą z zakresu geriatrii w procesie leczenia pacjenta  
w podeszłym wieku, 

+ zaangażowanie się lokalnych samorządów w współfinansowanie świadczeń z zakresu opieki nad osobami starszymi. 

 

Opieka paliatywna i hospicyjna 

Opieka paliatywna i hospicyjna (OPH) obejmuje wszechstronne działania interdyscyplinarnego zespołu (lekarz, pielęgniarka, psycholog, pracownik socjalny, 
rehabilitant, duszpasterz oraz wolontariusze) mające na celu zaspokajanie potrzeb: somatycznych (uśmierzanie bólu, duszności i innych objawów, 
uwzgledniające również rehabilitację i terapię kreatywną), psychosocjalnych oraz duchowych. Realizowane są poprzez wczesne ustalanie zagrożeń i potrzeb, 
zapobieganie i niesienie ulgi w cierpieniu chorym na przewlekłe, postępujące, ograniczające życie choroby (zaawansowana choroba nowotworowa i inne 
przewlekłe schorzenia obniżające jakość życia) oraz wsparcie ich rodzin. Celem zasadniczym jest tu poprawa jakości życia.1 

Każdy człowiek ma prawo godnie się rodzić, godnie żyć i godnie umierać. Dlatego też tak duży nacisk w rozwiniętych cywilizacjach kładzie się na opiekę 
paliatywną i hospicyjną, dającą szansę pacjentom na godne i w miarę możliwości dzisiejszej medycyny bezbolesne umieranie.  

Podstawowa zmianą w zakresie OPH powinno być uznanie świadczeń z zakresu OPH nielimitowanymi. Nie można prawa do godnego, spokojnego, 
bezbolesnego umierania limitować! Wydawało się, że może to nastąpić poprzez włączenie OPH do pakietu onkologicznego. Niestety, OPH nie została objęta 
pakietem onkologicznym i świadczenia z zakresu OPH w dalszym ciągu nie mają charakteru nielimitowanego.  

Jak wyjaśnia MZ wynika to z faktu, że OPH nie można zaliczyć do medycyny naprawczej. Ponadto nie u wszystkich pacjentów znajdujących się pod taką 
opieką zdiagnozowano chorobę nowotworową (zdaniem MZ pacjenci onkologiczni objęci OPH stanowią: wśród dorosłych ok. 70-90%, w przypadku dzieci - 
ok. 11%). Według MZ z tych właśnie powodów opieka paliatywna i hospicyjna nie została włączona w pakiet onkologiczny, "z całą świadomością wiedzy  
o tym, że nielimitowanie chorych paliatywnych i hospicyjnych jest konieczne i nieuniknione".  

Kolejnym problemem, z jakim boryka się OPH, to zbyt niska wycena świadczeń. Środowisko od dawna postuluje o urealnienie wyceny świadczeń z zakresu 
opieki paliatywnej i hospicyjnej, w szczególności w trybie opieki stacjonarnej. 

W obszarze OPH duży nacisk należy położyć na rozwój i finansowanie hospicjum domowego. Każdy z nas chciałby ostatnie chwile naszego życia spędzić w 
domu, w otoczeniu najbliższych i przy wsparciu fachowego personelu hospicjum domowego. 

																																																								
1	„Medycyna	Prywatna”	–	„Opieka	Paliatywna.	Medycyna	Paliatywna	-	medycyna	bez	bólu”	–	Autor:	Prof.	Jacek	Łuczak	
	



	

	

 

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 

W opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień – za sprawą Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010-2015 – miał nastąpić długo 
wyczekiwany zwrot. Niestety, nic takiego się nie stało, gdyż zabrakło na to finansowania. Nadzieję na zmiany w pożądanym kierunku daje nam…. kolejna 
edycja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020. Od poprzedniej wersji programu różni ją przypisanie bezpośrednio do 
Programu finansowania oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie zmian w życie – personalnie Ministra Zdrowia.  

Podstawowe problemy psychiatrii dzisiaj to:   

+ brak kompleksowości ochrony psychiatrycznej,  
+ zbyt niskie środki przeznaczane na psychiatrię i leczenie uzależnień,  
+ niska wycena przez NFZ świadczeń z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień (proponuje się finansowanie kompleksowej opieki psychiatrycznej i 

leczenia uzależnień bezpośrednio z budżetu państwa),  
+ braki kadrowe,  
+ nadmierna centralizacja łóżek (problem trudny do rozwiązania ze względu na braki kadrowe).  

Nadarzającej się szansy na poprawę sytuacji, wynikającą z opracowywaniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 w 
psychiatrii nie wolno ponownie zmarnować. 

 

Leczenie stomatologiczne 

Leczenie stomatologiczne to kolejny obszar zaniedbania. Naszym zdaniem, opieką ze środków publicznych w zakresie stomatologii zachowawczej oraz 
profilaktyki stomatologicznej, powinny być objęte wyłącznie osoby do 18-go roku życia. Postuluje się przesunięcie wszystkich środków finansowych w 
powyższym rodzaju na dzieci i młodzież. Wstydem systemu jest, że w dalszym ciągu u dzieci i młodzieży masowo występuje archaiczna już w innych 
częściach świata próchnica a co więcej jej występowanie jest co raz częstsze. Co więcej studenci kierunków medycznych z krajów zachodnich przyjeżdżają  
do Polski, bo jest to dla nich jedyna szansa na zobaczenie zjawiska próchnicy „na żywo”. Osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w 
obszarze leczenia stomatologicznego w zakresie stomatologii zachowawczej oraz profilaktyki stomatologicznej (osoby do 18-go roku życia) byłyby 
zobowiązane pod rygorem utraty prawa do ubezpieczenia do wykonywania okresowych przeglądów jamy ustnej w koordynacji i pod nadzorem lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej. 



	

	

Osoby starsze miałyby finansowane ze  środków publicznych wyłącznie świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej -  na aktualnie obowiązujących 
zasadach. 

 

Lecznictwo uzdrowiskowe 

Bardzo istotnym elementem procesu terapeutycznego jest lecznictwo uzdrowiskowe.   
W Polsce funkcjonuje 46 statutowych uzdrowisk. Działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego prowadzi też 61 szpitali uzdrowiskowych i 208 
sanatoriów. Właścicielami sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych w większości są inwestorzy prywatni.  
Dzięki inwestycjom kapitału prywatnego polskie uzdrowiska z roku na rok zmieniają swoją infrastrukturę oraz rozszerzają swoją ofertę. Jednocześnie 
uzdrowiska stają się nowoczesnymi centrami rehabilitacyjnymi. W 2015 r. z lecznictwa uzdrowiskowego skorzystało ok. 400 tys. osób. Najczęściej były to 
osoby z chorobami układu krążenia oraz schorzeniami ortopedycznymi, reumatologicznymi i neurologicznymi. 

Pobyt we wszystkich szpitalach uzdrowiskowych, zarówno jeżeli chodzi o dzieci, jak i dorosłych, jest bezpłatny. Natomiast w sanatoriach uzdrowiskowych 
pacjenci ponoszą koszty przejazdu i częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie. 

Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają, że opieka sanatoryjna nad pacjentem przynosi większe korzyści niż leczenie kończące się jedynie wypisem ze 
szpitala. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że 46% osób, które brały udział w programach rehabilitacyjnych, w tym w ramach leczenia 
uzdrowiskowego, nie korzystało z żadnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia leczenia.  

Z ostatnich doniesień wynika, że resort zdrowia planuje zmienić tryb kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe. Jest to dobry kierunek, ponieważ 
obecny tryb jest zbyt skomplikowany i uciążliwy dla pacjenta. Rozważa się tryb kierowania tak, jak w innych obszarach lecznictwa – w formie skierowania. 

Pomimo wzrostu finansowania lecznictwa uzdrowiskowego w dalszym ciągu problemem są kolejki na leczenie sanatoryjne dorosłych (dzieci przyjmowane są 
na bieżąco). Dorośli pacjenci czekają na przyjęcie od 18 do 28 miesięcy. Z kolei na przyjęcie do szpitala uzdrowiskowego okres oczekiwania wynosi od 6 do 
12 miesięcy. Należy zwiększyć współfinansowanie leczenia uzdrowiskowego ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

W przyszłości lecznictwo uzdrowiskowe powinno być jeszcze bardziej nakierowane na rehabilitację, w tym, w szczególności rehabilitację: ortopedyczną, 
kardiologiczną, neurologiczną i onkologiczną oraz ogólnoustrojową. 

 




