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fot. Włodzimierz Wasyluk

Wstęp

 Oddanie niniejszej publikacji w ręce polskiego czytelnika z pewnością przyczyni się do 
lepszego zrozumienia zasad jakimi kierują się politycy, urzędnicy oraz eksperci decydujący 
o kształcie systemu organizacji opieki zdrowotnej w Polsce, ale też lekarze i zarządzający 
placówkami medycznymi. Czytelnik otrzymuje analizę stanu służby zdrowia w Polsce, 
informację o tym co udało się zrobić w celu ulepszenia systemu, a także o planowanych 
działaniach na kolejne lata i problemach, z jakimi borykają się pacjenci.

 Dzięki lekturze niniejszego tekstu czytelnik może prześledzić proces transformacji 
polskiego systemu ochrony zdrowia, który ewaluował na przestrzeni lat w różnych kierun-
kach. Obecnie trwają debaty na temat jego usprawnienia. Premier RP razem z Ministrem 
Zdrowia, na konferencji prasowej w dniu 22 października 2012 r., ogłosili konieczność 
dokonania dalszych zmian w organizacji opieki zdrowotnej w Polsce. Wierzę, że troska 
o stan zdrowia pacjentów, ale także właściwe zarządzanie opieką zdrowotną, będą
stanowiły silną motywację dla tych zamin, gdyż nie tylko wysokospecjalistyczna opieka 
wykwalifi kowanej kadry, ale też sprzęt najnowszej generacji i warunki, w jakich realizowa-
ne jest leczenie, przyczynią się do wypracowania najlepszych wzorców w celu sprostania 
oczekiwaniom pacjentów.

 Pragnę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły do stworzenia niniejszej 
publikacji. Ich wiedza i praca na rzecz systemu ochrony zdrowia w Polsce jest godna 
szacunku.

  Prezes NFZ 
  
  Agnieszka Pachciarz
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Przedmowa

 

 Seria Systemy Ochrony Zdrowia w Okresie Przemian (HiT) obejmuje raporty, opisujące 
systemy ochrony zdrowia w krajach europejskich. W raportach przedstawia się także planowane 
i przeprowadzane reformy oraz podejmowane inicjatywy polityczne. Każdy raport przygotowywany 
jest przez ekspertów krajowych we współpracy z pracownikami Obserwatorium. W celu umożli-
wienia dokonywania porównań między poszczególnymi krajami, do opracowania raportów 
zastosowany został wspólny szablon, który jest okresowo weryfi kowany. W szablonie zawarte 
zostały szczegółowe wytyczne, defi nicje i przykłady niezbędne do sporządzenia raportu, a także 
pytania do autorów, które pozwalają wydobyć istotne dla treści raportu informacje.

 Celem publikacji HiT jest dostarczanie możliwie pełnej informacji o systemie ochrony zdrowia, 
jego elementach oraz ich funkcjonowaniu w danym kraju. Dzięki temu raporty stanowią istotne 
wsparcie w pracach analitycznych i podejmowanych decyzjach, służących rozwojowi dobrych 
systemów ochrony zdrowia w Europie. Zawarte w nich informacje są pomocne w optymalizacji 
procesów decyzyjnych i politycznych w zakresie ochrony zdrowia.

 W ramach serii powstają bloki tematyczne, które można wykorzystać, aby:

 • uzyskać szczegółową wiedzę o różnych podejściach do organizacji, fi nansowania
  i udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zrozumieć rolę głównych podmiotów w sys-
  temach ochrony zdrowia;

 • opisać ramy instytucjonalne, proces, treści i realizację reform oraz programów
  realizowanych w sektorze zdrowotnym;

 • zwrócić uwagę na wyzwania i obszary, które wymagają głębszej analizy;
 
 •  rozpowszechniać informacje na temat systemów ochrony zdrowia wśród polityków
  i analityków z różnych krajów oraz umożliwić im wymianę doświadczeń związanych
  z poszczególnymi strategiami reform;

 •  wspierać innych badaczy w pogłębionej analizie porównawczej polityki zdrowotnej

 Przygotowanie raportów stwarza szereg problemów metodologicznych. W wielu krajach 
dostępnych jest stosunkowo niewiele informacji na temat systemu ochrony zdrowia oraz efektów 
przeprowadzanych reform. Ze względu na brak ujednoliconego źródła danych, informacje ilo-
ściowe dotyczące świadczeń zdrowotnych oparte są na wielu różnych źródłach, w tym zasobach 
międzynarodowej bazy danych programu „Zdrowie dla Wszystkich” prowadzonej przez Europej-
skie Biuro Regionalne Światowej Organizacji Handlu (WHO), danych Eurostatu, bazy Health Data 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), danych Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego (IMF), wskaźnikach rozwoju Banku Światowego i – oczywiście – na danych krajowych 
urzędów statystycznych oraz innych zbiorach krajowych, ważnych dla sektora zdrowotnego, a także 
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wszelkich innych odpowiednich źródłach uznanych przez autorów za wiarygodne i przydatne. 
Metody analizowania danych oraz definicje zawarte w poszczególnych raportach są na ogół spójne, 
a gdy się różnią - są podawane z odpowiednimi komentarzami.

 Jako że finansowanie i dostarczanie świadczeń opieki zdrowotnej różni się w poszcze-
gólnych krajach, wystandaryzowany raport posiada pewne ograniczenia. Oferuje on jednak 
oczywiste korzyści, ponieważ porusza te same problemy ujęte w standardowy sposób i zadaje 
podobne pytania w zakresie spraw specyficznych dla danego kraju.
 Raporty HiT mogą być wykorzystywane jako źródło informacji o doświadczeniach innych 
krajów, które mogą mieć odniesienie do sytuacji danego kraju. Raporty mogą mieć również 
zastosowanie w analizie porównawczej systemów opieki zdrowotnej. Seria raportów HIT jest 
inicjatywą ciągłą, a materiały są aktualizowane w regularnych odstępach czasu.

 Uwagi i sugestie dotyczące dalszego rozwoju i udoskonalania serii są mile widziane 
i mogą być wysyłane na adres info@obs.euro.who.int.

 Publikacje HiT i ich streszczenia są dostępne na stronie internetowej Obserwatorium 
pod adresem http://www.healthobservatory.eu.
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Od redaktora
polskiej wersji HiT

 

 Uważny Czytelnik angielskiej i polskiej wersji „HiT Polska” zauważy zapewne, że nie 
są one identyczne. Polska wersja jest przede wszystkim obszerniejsza. Zawiera trzy rodzaje 
dodatkowych treści.

 Po pierwsze – polska wersja HiT zawiera więcej wyjaśnień w odniesieniu do stosowa-
nych kategorii i wskaźników w opisie systemu ochrony zdrowia. W języku polskim nie zawsze 
istnieją adekwatne pojęcia. Z powodu braku polskiego odpowie-dnika potrzebne było opisowe 
przedstawienie zjawiska, mechanizmu, czy problemu. Ciągle potrzebne byłyby pomysły na 
polskie odpowiedniki takich kategorii, jak np. out of pocket czy health literacy. A takie pojęcie
jak efektywność ma w j. angielskim co najmniej trzy różne odpowiedniki (eff ectiveness,
effi  ciency, effi  cacy), o nie tylko subtelnych różnicach, które wymagają opisowego przedstawienia. 
Podobnie jest z pojęciem równości (equity, equality). Także pewne rutynowe sposoby prezentacji 
niektórych problemów np. ewaluacji wymagały szerszego opisu zastosowanych kryteriów.

 Po drugie – w wersji angielskiej odniesiono się do historii kraju, rozwoju systemu ochrony 
zdrowia czy konkretnej instytucji świadczenia usług zdrowotnych w sposób zbyt uproszczony, 
co w dosłownym tłumaczeniu zostałoby odebrane przez wrażliwego historycznie, czy politycz-
nie, polskiego Czytelnika jako trudne do zaakceptowania. Wymagało to uzupełnień, a niekiedy 
nawet innego przedstawienia.

 Po trzecie – polska wersja zawiera znacznie więcej informacji o nowych regulacjach
 sektora zdrowotnego, które w formie pakietu usług zostały uchwalone w 2011 r.
W połowie 2012 r. znane są już pierwsze reakcje i doświadczenia z funkcjonowaniem nowych 
ustaw, a szczególnie ustawy o działalności leczniczej, czy ustawy refundacyjnej. Uzupełniono 
więc o nie prezentowany obecnie raport.

 Polska wersja HiT jest też bardziej aktualna pod względem informacji statystycz-
nych. Zaktualizowane zostały, w miarę możliwości, dane statystyczne. Odzwierciedla-
ją one także wpływ kryzysu fi nansowego na sytuację w sektorze zdrowotnym, który jak 
każdy sektor publiczny, podlega odczuwalnym ograniczeniom. Rozszerzone zostały inne
informacje pochodzące z raportów z badań i analiz grup eksperckich, a także instytucji, które 
nie były uwzględnione, a istotnie wpływają na wiarygodność wniosków.
 
 Na zakończenie tego wyjaśnienia – uwaga osobista. Nie będąc pierwotnym
autorem przygotowywanych tekstów do raportu wpłynęłam na treść wielu rozdziałów, zarówno 
jako recenzent wersji angielskiej, jak i redaktor wersji polskiej. Wprowadzane zmiany zawsze 
konsultowałam z autorami. Dziękuję im za współpracę i akceptację licznych interwencji, nawet 
tych daleko idących.
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 Niezależnie od wprowadzonych uzupełnień, polska wersja podlega takim samym rygorom 
konstrukcyjnym i metodologicznym, jak wersja angielska. Jest to bowiem znak rozpoznawczy 
raportów HiT, które dobrze służą diagnozowaniu i porównywaniu różnych systemów ochrony 
zdrowia na świecie. Jest to w przypadku Polski już trzeci dokument z tej serii. Ostatni był opu-
blikowany w 2005 roku.

 
        Stanisława Golinowska
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Podziękowania

 

 Raport „Polska: Zarys systemu ochrony zdrowia. Systemy Ochrony Zdrowia w Okresie 
Przemian” (HiT Polska) został przygotowany przez Europejskie Obserwatorium Polityki Systemów 
Opieki Zdrowotnej.
 
 To wydanie zostało napisane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów w dziedzinie 
polskiego systemu opieki zdrowotnej, reprezentujących następujące instytucje: Centrum Sys-
temów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum (IZP UJ Collegium Medicum), Centrum Medyczne Kształ-
cenia Podyplomowego (CMKP), Mini-sterstwo Zdrowia (MZ), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) i Uniwersytet 
Warszawski (UW).

 Raport na temat polskiego system ochrony zdrowia redagowały następujące osoby: 
w wersji angielskiej - Anna Sagan (Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki 
Zdrowotnej), Dimitra Panteli (Department of Health Care Management, Berlin University of 
Technology) oraz w wersji polskiej - Stanisława Golinowska (IZP UJ Collegium Medicum), Dy-
rektorem Badań był Reinhard Busse (Head of Department of Health Care Management at Berlin 
University of Technology). Specjalna wzmianka należy się Matthew Gaskins zazainicjowanie 
procesu przygotowania raportu.

 W przygotowaniu kolejnych części raportu i weryfi kacji ich polskiej wersji brali udział 
następujący autorzy (wymienieni w kolejności rozdziałów i podrozdziałów):

 1 Wprowadzenie: S. Golinowska, P. Goryński, B. Wojtyniak, D. Panteli, B. Wojtyniak

 2 Organizacja i kontrola zarządcza: I. Kowalska, A. Mokrzycka A. Sagan,  W. Borkowski,
  A. Leśniewska, J. Madowicz, A. Mądra, D. Karpacka, D. Poznański, P. Trzeciak,
  I. Wrześniewska-Wal, D. Zelwiańska , K. Kuszewski, M. Dmowski, E. Kiersztyn, I. Lipska,
  R. Maciąg, D. Karpacka, M. Marek, D. Poznański, I. Wrześniewska-Wal, F. Domański,

 3 Finansowanie: C. Sowada, A. Mokrzycka, D. Panteli, D. Poznański, K. Wiktorzak
 
 4 Zasoby materialne i ludzkie: W. Borkowski, M. Dmowski, R. Maciąg, A. Sagan,
  D. Karpacka, J. Madowicz, A .Mądra, P. Trzeciak, I. Wrześniewska-Wal, D. Zelwiańska

 5 Udzielanie świadczeń zdrowotnych: K. Kuszewski, M. Czyżewski, A. Sagan,
  M. Świderek, A. Leśniewska, D. Poznański, M. Księżak, A. Terka, M. Księżak
 
 6 Główne reformy systemu ochrony zdrowia: S. Golinowska, C. Włodarczyk
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 7 Ocena systemu ochrony zdrowia: S. Golinowska, A. Sobczak
 
 8 Podsumowanie: A. Sagan, S. Golinowska

 Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej jest wdzięczne 
Stanisławie Golinowskiej (profesor i kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia 
Społecznego w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum 
UJ) i Alicji Sobczak (adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego) za recenzję angielskiej wersji skryptu i dodatkowe spostrzeżenia i uwagi, jak 
również gronu recenzentów z Ministerstwa Zdrowia, w szczególności z Departamentu Orga-
nizacji Ochrony Zdrowia, Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Departamentu 
Funduszy Europejskich.

 Redaktorzy serii HiT są szczególnie wdzięczni pracownikom Narodowego Funduszu 
Zdrowia za koordynację procesu prac nad raportem, a w szczególności Jackowi Paszkiewiczowi 
(ówczesny Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia) za udzielenie swojego poparcia dla projektu, 
Katarzynie Wiktorzak za zarządzanie całością projektu i Małgorzacie Księżak za jej nieocenio-
ną pomoc. Kolejne podziękowania redaktorzy składają Maciejowi Dworskiemu, Robertowi 
Zawadzkiemu, Agacie Horanin-Bawor i Dariuszowi Dziełakowi za udział w koordynacji projektu. 
Specjalne podziękowania kierowane są do Minister Ewy Kopacz i Pauliny Miśkiewicz (Dyrektor 
Krajowego Biura WHO w Polsce) za pełne poparcie dla projektu.

 Podziękowania są kierowane do Europejskiego Biura Regionalnego WHO za jego bazę 
danych „Zdrowie dla wszystkich”, z której uzyskiwane były dane o świadczeniach zdrowotnych, 
do OECD za dane o świadczeniach zdrowotnych w Europie Zachodniej, Banku Światowego 
za dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 
oraz Komisji Europejskiej za dane Eurostatu dotyczące krajów członkowskich UE. Podzię-
kowania należą się również instytucjom krajowym, które udostępniły dane statystyczne, 
a w szczególności Ewie Dudzik-Urbaniak z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
(CMJ). HiT odzwierciedla dostępne dane i struktury organizacyjne aktualne w połowie 2012 r.,
chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
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Streszczenie

 Od ponad dwudziestu lat Polska jest krajem stabilnej demokracji, szeroko reprezento-
wanym w ekonomicznych oraz politycznych strukturach europejskich i międzynarodowych.
 
 Silnie scentralizowany i fi nansowany przez budżet państwa system opieki zdrowot-
nej oparty na modelu Siemaszki został w 1999 r. zastąpiony przez system obowiązkowych 
ubezpieczeń zdrowotnych, dodatkowo dofi nansowywany z budżetu państwa oraz z budże-
tów samorządów terytorialnych. Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz ich fi nansowanie 
jest obecnie wyraźnie od siebie oddzielone: Naro-dowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – główny 
płatnik w systemie – odpowiada za fi nansowanie ochrony zdrowia oraz zawieranie umów 
z publicznymi i niepublicznymi świadczeniodawcami. Ministerstwo Zdrowia (MZ) odgrywa 
kluczową rolę w wytyczaniu polityki zdrowotnej oraz posiada kompetencje regulacyjne. 
W obu funkcjach wspomagane jest przez liczne organy doradcze, z których niektóre zostały 
ustanowione stosunkowo niedawno. Składki ubezpieczeniowe, ponoszone w całości przez 
pracowników, pobierane są przez instytucje pośredniczące, a następnie odprowadza-ne do 
NFZ i przekazywane 16 wojewódzkim oddziałom NFZ.

 W 2009 roku całkowite wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wynosiły 7,4% PKB. 
Około 70% tych wydatków pochodziło ze środków publicznych, w tym ponad 83,5% tychże 
wydatków zostało pokryte w ramach systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. 
Udział prywatnych wydatków na ochronę zdrowia jest relatywnie wysoki i w większości są 
to bezpośrednie wydatki gospodarstw domo-wych (OOP), przeznaczane na zakup leków 
oraz świadczeń udzielanych prywatnie. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne 
nie odgrywają istotnej roli w fi nanso-waniu ochrony zdrowia i są ograniczone głównie do 
pakietów medycznych (tzw. bonów) oferowanych przez pracodawców.

 Systemem obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych objętych jest 98% populacji. 
Gwarantuje on formalny dostęp do szerokiego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, jednakże 
ze względu na ograniczone środki, którymi dysponuje NFZ, zagwarantowane prawnie liczne 
świadczenia nie zawsze są realnie dostępne. Finansowanie ochrony zdrowia jest, ogólnie rzecz 
biorąc, co najwyżej proporcjonalne: podczas gdy z jednej strony fi nansowanie ze składek na 
ubezpieczenie zdrowotne jest proporcjonalne, zaś budżetowe dofi nansowanie systemu ma 
charakter progresywny, to z drugiej strony wysokie wydatki bezpośrednie, w szczególności 
wydatki na leki, mają charakter wysoce regresywny.

 Status zdrowotny populacji uległ istotnej poprawie; w szczególności wskaźnik średniej 
oczekiwanej długości życia osiągnął w 2009 roku poziom 80,2 lat w przypadku kobiet oraz 70,6 
lat w przypadku mężczyzn. Jednak różnica pomiędzy tymi wskaźnikami w Polsce i w krajach 
UE jest nadal bardzo znacząca, podobnie jest w przypadku wskaźnika średniej oczekiwanej 
liczby lat życia skorygowanych chorobą lub niepełnosprawnością. Jednakże, biorąc pod uwagę 
skromne zasoby ochrony zdrowia, zarówno fi nansowe, jak i kadrowe, można stwierdzić, że 
ogólna efektywność polskiego systemu jest zadowalająca. Także efektywność techniczną 
charakteryzuje systematyczna tendencja wzrostu. Działania podjęte w ostatnich latach, 
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na przykład priorytetyzacja w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) oraz wprowadzanie 
nowych mechanizmów rozliczania świadczeń zdrowotnych, takich jak Jednorodne Grupy 
Pacjentów (JGP), są nadal rozwijane oraz rozszerzane na inne obszary. Dodatkowo, podjęto 
liczne inicjatywy, aby zbudować pożądaną bazę ekspercką oraz stosować rozwiązania oparte 
na faktach i wzmocnić kontrolę jakości. Działania te mogłyby poprawić poziom satysfakcji 
z systemu, który ze względu na ograniczenia dostępu nie jest obecnie wysoki.

 Aby umożliwić osiągnięcie lepszych wyników, należy podjąć problem ograniczo nych 
środków finansowych i braków kadrowych oraz zająć się szerzej i bardziej systemowo proble-
mem jakości świadczeń i satysfakcji pacjenta, aby zmniejszyć ogólną niechęć społeczeństwa 
do partycypowania w kosztach opieki zdrowotnej. Pożądane jest współdziałanie między 
różnymi sektorami na rzecz zdrowia zgodnie z zasadą: „zdrowie we wszystkich sektorach”, 
a szczególnie i pilnie potrzebna jest wzmożona współpraca pomiędzy różnymi instytucjami 
w ramach sektora opieki zdrowotnej i polityki społecznej.

 Publikacje z serii „HiT” to raporty, które przedstawiają analizy systemu ochrony zdrowia 
w danym kraju, informując jednocześnie o podjętych lub planowanych inicjatywach z zakresu 
polityki zdrowotnej. Zawierają również opis procedury, treść oraz implementację tej polityki 
oraz wskazują na wyzwania i obszary, które wymagają bardziej wnikliwej analizy. W sumie 
– opisują różne modele organizacji, finansowania i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz rolę głównych aktorów w systemach ochrony zdrowia w konkretnym kontekście histo-
rycznym i instytucjonalnym.

mimasik
Typewritten Text
powrót do spisu treści
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Rozszerzone streszczenie

 Polska jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, zarówno pod wzglę-
dem populacji (38.1 mln), jak i powierzchni (312 685 km²). Od ponad dwudziestu lat Polska jest 
krajem stabilnej demokracji, szeroko reprezentowanym w ekonomicznych oraz politycznych 
strukturach europejskich i międzynarodowych. Od 2004 roku Polska jest pełnoprawnym człon-
kiem Unii Europejskiej. W drugiej połowie 2011 roku Polska w ramach systemu rotacyjnego 
objęła sześciomiesięczną Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

 Polski parlament, do którego pierwsze w okresie powojennym całkowicie demokra-
tyczne wybory miały miejsce jesienią 1991 r., wybierany jest na czteroletnią kadencję; posiada 
dwie izby: niższą (Sejm) oraz wyższą (Senat). Prezydent, wybierany w wyborach powszechnych 
na pięcioletnią kadencję, mianuje Premiera i Radę Ministrów (gabinet). Istnieją trzy poziomy 
administracji terytorialnej oraz samorządowej; najniższy poziom to gmina, następnie powiat 
i województwo.

 W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła znacząca poprawa statusu zdrowotnego populacji 
W szczególności wskaźnik średniej oczekiwanej długości życia osiągnął w 2009 roku poziom 
80,2 lat w przypadku kobiet oraz 70,6 lat w przypadku mężczyzn. Jednak różnica pomiędzy 
tymi wskaźnikami w Polsce i przeciętnie w krajach UE jest nadal bardzo znacząca. Podobnie 
jest w przypadku wskaźnika średniej oczekiwanej liczby lat życia skorygowanych chorobą lub 
niepełnosprawnością. Umieralność niemowląt wyraźnie się zmniejszyła, osiągając w 2009 roku 
poziom 5,6 na 1000 żywych urodzeń. Mimo że niższy niż średnia dla nowych krajów człon-
kowskich (UE12), wskaźnik ten jest nadal wyższy niż średni wskaźnik dla wszystkich krajów UE 
(UE27) i istotnie wyższy niż dla starych krajów członkowskich (UE15).

 Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów zarówno kobiet jak 
i mężczyzn, w następnej zaś kolejności nowotwory oraz przyczyny zewnętrzne, takie jak urazy 
i zatrucia. Po okresie korzystnej tendencji w latach 90. umieralność z powodu chorób układu 
krążenia w ciągu ostatniej dekady nie zmniejszyła się już w istotny sposób. Nastąpiło przesu-
nięcie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia do starszych grup wiekowych. 
Jednocześnie wzrosła umieralność z powodu chorób nowotworowych. Konsumpcja tytoniu 
i alkoholu – główny czynnik ryzyka - jest w Polsce wyższa niż w Europie Zachodniej. Ma to 
związek z wysokimi wskaźnikami umieralności na niektóre choroby nowotworowe (rak płuc), 
chorobę niedokrwienną serca, a także marskość wątroby wśród ludzi młodych i w średnim 
wieku, której wskaźnik umieralności nie poprawił się w omawianym okresie. Inne wskaźniki 
ryzyka – występowanie nadwagi i otyłości – znacząco wzrosły wśród młodzieży i dzieci.

 W 2004 roku, liczba urodzeń spadła poniżej liczby zgonów, co w połączeniu ze wzrostem 
średniej oczekiwanej długości życia, prowadzić będzie do znacznego wzrostu starzenia się 
społeczeństwa w ciągu najbliższych dekad. Będzie to miało znaczący wpływ na system opieki 
zdrowotnej, zarówno pod względem fi nansowym, z uwagi na wzrost zapotrzebowania na 
świadczenia opieki zdrowotnej, jak i pod względem strukturalnym, z uwagi na zmiany zapo-
trzebowania na poszczególne rodzaje świadczeń.
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 Konstytucja z 1997 roku gwarantuje wszystkim obywatelom prawo równego dostępu 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze źródeł publicznych, tzn. ze składek na ubez-
pieczenie zdrowotne, jak również z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych. 
Centralny fundusz ubezpieczeń zdrowotnych – Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) jest głównym 
płatnikiem w systemie, odpowiedzialnym za zawieranie umów na wykonywanie świadczeń 
zdrowotnych z publicznymi i niepublicznymi świadczeniodawcami. Jego finanse nadzorowane 
są przez Ministerstwo Finansów, zaś działalność merytoryczna przez Ministerstwo Zdrowia 
(MZ), kreatora polityki zdrowotnej i regulatora systemu. Ministerstwo Zdrowia wspierane jest 
przez kilka organów doradczych, z których niektóre ustanowiono stosunkowo niedawno, np. 
polska Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) utworzona została w 2005 roku. Agen-
cja dostarcza Ministerstwu informacji o wynikach analizy skuteczności zdrowotnej nowych 
technologii (w tym leków) i przedstawia rekomendacje o zasadności wpisywania określonych 
świadczeń opieki zdrowotnej na listę świadczeń gwarantowanych w oparciu o wyniki przepro-
wadzonych analiz.

 Pewne funkcje regulacyjne oraz zadania z zakresu ochrony zdrowia są powierzone od-
rębnym od MZ strukturom administracyjnym w państwie lub zdecentralizowane. Na przykład 
zadania dotyczące monitorowania jakości oraz standardów sanitarnych wykonuje Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) i Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS). Z kolei 
zadania z zakresu promocji ochrony zdrowia i profilaktyki, zostały przekazane samorządom tery-
torialnym. Samorządy terytorialne pełnia ponadto funkcję organów założycielskich w stosunku 
do świadczeniodawców publicznych. Uzyskały również prawo – a w szczególnych okoliczno-
ściach obowiązek – przekształcania zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. 
Ponieważ autonomia każdego ze szczebli samorządu terytorialnego utrudnia koordynację 
w systemie ochrony zdrowia, pojawiły się głosy, aby zwiększyć rolę samorządu wojewódzkiego 
w koordynacji działań niższych szczebli samorządowych w zakresie ochrony zdrowia.

 Poziom oraz struktura finansowania ochrony zdrowia uległy znacznym przemianom 
od 1989 roku, część PKB przeznaczana na zdrowie pozostała jednak względnie stała. W latach 
1995-2009 nominalne wydatki na ochronę zdrowia wzrosły około pięciokrotnie (z 18,5 mld PLN 
do 99,0 mld PLN). Ponieważ PKB również znacząco wzrósł w tym okresie, udział wydatków na 
ochronę zdrowia wzrósł jedynie o 1,9 punktu procentowego, z 5,5% PKB w 1995 roku do 7,4% 
w 2009 roku.

 W 2009 roku całkowite wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wynosiły 7,4% PKB. Około 
70% tych wydatków pochodziło ze środków publicznych, w tym ponad 83,5% tychże wydat-
ków zostało pokryte w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki 
NFZ stanowiły w 2008 r. ponad 91% publicznych wydatków na ochronę zdrowia. Drugim naj-
ważniejszym źródłem publicznego finansowania jest budżet państwa, następnie zaś budżety 
samorządów terytorialnych. Samorządy terytorialne są podstawowym źródłem finansowania 
nowej infrastruktury sektora zdrowotnego oraz inwestycji szpitalnych. Także budżet państwa 
w znaczący sposób finansuje inwestycje w sektorze zdrowotnym szczególnie w przypadku 
projektów współfinansowanych przez UE.

 Udział prywatnych wydatków na ochronę zdrowia jest relatywnie wysoki. Są to głównie 
bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych (OOP), przeznaczane przede wszystkim na zakup 
leków oraz świadczeń udzielanych prywatnie. Środki prywatne odgrywają w Polsce większą 
rolę w finansowaniu ochrony zdrowia niż w większości innych krajów członkowskich UE. Nadal 
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występują wydatki nieoficjalne, jednak ich zakres zmniejsza się w związku z podjętymi działa-
niami antykorupcyjnymi; zmienia się także ich forma. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne pełnią 
ograniczoną rolę i w większości przypadków są to tzw. abonamenty oferowane pracownikom 
przez pracodawców w ramach działań z zakresu medycyny pracy.

 Ograniczone środki finansowe oraz niedostateczne mechanizmy alokacji środków 
w stosunku do potrzeb zdrowotnych doprowadziły do relatywnie wysokiego poziomu wy-
datków bezpośrednich gospodarstw domowych i regresywności finansowania prywatnego, 
w szczególności w takich obszarach jak leki.

 Systemem obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych objętych jest 98% populacji. Gwa-
rantuje on formalnie dostęp do szerokiego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej. Ograniczone 
środki finansowe NFZ sprawiają jednak, że prawnie zagwarantowane świadczenia nie zawsze są 
realnie dostępne. NFZ jest wyłącznym ubezpieczycielem, a polscy obywatele mają obowiązek 
ubezpieczyć się w NFZ. Współudział pacjenta w ponoszeniu kosztów świadczeń zdrowotnych 
jest ograniczony. Dotyczy on głównie leków, produktów leczniczych, środków pomocniczych, 
lecznictwa uzdrowiskowego oraz wybranych zabiegów i materiałów dentystycznych. Pozy-
tywne listy refundacyjne funkcjonują od końca 2009 roku i są okresowo publikowane przez 
Ministerstwo Zdrowia.

 System obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych może być ogólnie scharakteryzowany 
jako proporcjonalny (składka na ubezpieczenie zdrowotne pracowników wynosi 9% podstawy 
jej wymiaru). Składki w odniesieniu do rolników i osób samozatrudnionych wyliczane są według 
odmiennych zasad. Składki stanowią zdecydowaną większość publicznych środków na ochronę 
zdrowia, zaś pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa oraz budżetów samorządów tery-
torialnych. Te ostatnie stanowią źródła finansowania wydatków o charakterze progresywnym.

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne mają de facto formę podatku; część jest odejmowana 
od podatku dochodowego (PIT) (od podatku dochodowego można odliczyć do 86% składek 
opłaconych w danym roku), a część stanowi podatek dodatkowy, ponoszony w całości przez 
pracownika. Budżet państwa pokrywa składki pewnych grup ubezpieczonych, na przykład 
osób bezrobotnych niepobierających zasiłku oraz podopiecznych pomocy społecznej. W ciągu 
minionej dekady - do 2007 roku - wysokość składki wzrastała systematycznie. Składki zbierane 
przez ZUS i KRUS gromadzone są w centrali NFZ i przekazywane oddziałom wojewódzkim. 
Alokacja środków dla poszczególnych oddziałów oparta jest na algorytmach definiowanych 
corocznie przez rząd i zależy od liczby, wieku i płci ubezpieczonej populacji poszczególnych 
województw. Wojewódzkie oddziały NFZ zawierają ze świadczeniodawcami umowy na wykony-
wanie różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonej populacji w swoim regionie. 
O zawarcie umowy z NFZ mogą ubiegać się wszyscy świadczeniodawcy spełniający określone 
kryteria. Z wyjątkiem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz zakupu urządzeń medycznych 
umowy są zawierane w drodze konkursu ofert; sporadycznie są one przedmiotem negocjacji. 
To, ile środków faktycznie otrzymają świadczeniodawcy, zależy głównie od złożonych ofert.

 W zależności od rodzaju świadczonych usług, można wyróżnić różne mechanizmy płat-
ności. Lekarze POZ otrzymują stawkę kapitacyjną na każdego zapisanego do nich pacjenta, zaś 
w przypadku ponadpodstawowej opieki ambulatoryjnej, opieki stomatologicznej i wybranych 
publicznych programów opieki zdrowotnej, stosuje się zasadę „opłaty za usługę” (fee-for-service). 
Zdrowie publiczne oraz tzw. świadczenia wysoko specjalistyczne finansowane są z budżetu 
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państwa. W odniesieniu do usług szpitalnych od 2008 r. stosowany jest mechanizm finansowa-
nia Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) (analogiczny do diagnosis-related group – DRG), który 
w 2011 r. został rozszerzony na pewne ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. Większość 
świadczeń udzielanych przez pogotowie ratunkowe finansowana jest z budżetu państwa 
w formie stawek dobowych.

 Personel medyczny zatrudniany jest w rożnych formach; nadal najczęściej na podsta-
wie umowy o pracę (umowa oparta na przepisach Kodeksu pracy), następnie coraz częściej 
na podstawie kontraktu (umowa cywilnoprawna oparta na przepisach Kodeksu cywilnego), 
a także w formie samozatrudnienia. Ponadto, młodzi absolwenci zatrudniani są jako stażyści lub 
rezydenci w ramach państwowego finansowania studiów i staży medycznych. System ochrony 
zdrowia nie przewiduje płacy minimalnej dla poszczególnych grup personelu medycznego.

 W jednostkach opieki zdrowotnej udzielających świadczeń finansowanych ze środków 
publicznych zatrudnionych było 82 900 lekarzy, 12 100 lekarzy dentystów, 24 200 farmaceu-
tów, 200 500 pielęgniarek i 22 400 położnych (dane z 2009 r.). Mimo że brakuje danych oraz 
dostatecznie wiarygodnych szacunków, dotyczących adekwatności obsady etatów, to dostępne 
dane sugerują istnienie deficytów personelu medycznego w wielu placówkach. Wskaźniki dla 
kluczowych typów personelu medycznego wskazują, że ich liczba w przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców była w Polsce niższa niż średnia dla UE15: 2,2 lekarzy (w porównaniu do 3,5 w UE15), 
5,2 pielęgniarek (9,1), 0,3 lekarzy dentystów (0,7) i 0,6 farmaceutów (0,8). Liczba lekarzy przy-
padająca na 1000 mieszkańców jest w Polsce niższa niż w większości krajów Europy Zachodniej 
i od 2003 roku zmniejszała się, głównie z powodu emigracji związanej z lepszymi zarobkami 
i warunkami pracy oraz z klarowniejszą perspektywą rozwoju zawodowego za granicą.

 Zasoby opieki stacjonarnej obejmują 754 szpitale ogólne, zapewniające w sumie ponad 
180 000 łóżek (dane 2009 r.). Zdecydowana większość – około 90% łóżek – znajdowało się 
w szpitalach publicznych, ale liczba szpitali prywatnych ma stałą tendencję wzrostu - w ciągu 
minionej dekady z 38 w 2000 r. do 228 w 2009 r. - częściowo w wyniku przekształcania szpitali 
publicznych w spółki prawa handlowego. Szpitale publiczne udzielają świadczeń opieki zdro-
wotnej z zakresu wielu różnych rodzajów specjalizacji, zaś szpitali mono-specjalistycznych jest 
niewiele. Hospitalizacja „jednego dnia” (day care) nie jest dobrze rozwinięta, a niektóre mniej 
poważne przypadki mogłyby z powodzeniem być leczone w warunkach ambulatoryjnych.

 Większość szpitali prywatnych została wybudowana po 1999 roku, więc ich stan techniczny 
jest przeważnie lepszy, a koszty konserwacji technicznej niższe niż w szpitalach publicznych. 
Są to na ogół placówki mniejsze jedno- lub dwuoddziałowe i także ubiegają się o kontrakty 
z NFZ. Kwestia prywatyzacji publicznych szpitali, proponowanej jako odpowiedź na ich pro-
blemy związane z narastającym zadłużeniem, które jest niekiedy interpretowane jako wynik 
złego zarządzania, była jak dotąd bardzo upolityczniona i nadal wywołuje silny sprzeciw opinii 
publicznej. Mimo to, proces prywatyzacji jednostek ochrony zdrowia trwa, zaś Ustawa z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zachęca samorządy terytorialne do komercjalizowania 
szpitali. Czas pokaże, czy i jak komercjalizacja szpitali wpłynie na dostępność, przystępność 
oraz jakość opieki zdrowotnej w Polsce.

 Efektywność techniczna szpitalnictwa w Polsce poprawiła się, ale mimo że wskaźnik 
liczby łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zmniejszył się, to wciąż przewyższa 
średni wskaźnik dla UE15 (odpowiednio 6,7 i 5,3 w 2009 r.). Natomiast struktura bazy łóżkowej 
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nie uległa w ciągu minionej dekady większym zmianom. Nadal występuje znacząca nadwyżka 
łóżek w opiece krótkoterminowej (tzw. łóżek „ostrych”). Ponadto, mocno nierównomierny jest 
rozkład geograficzny szpitali, uwarunkowany historycznie a niekoniecznie odzwierciedlający 
potrzeby zdrowotne populacji, skutkuje zróżnicowanym dostępem do opieki medycznej.

 Wskaźnik zbędnych hospitalizacji (do uniknięcia) jest szczególnie wysoki wśród pacjentów 
przewlekle chorych (i starszych). Średni czas oczekiwania, zarówno na usługi opieki szpitalnej, 
jak i specjalistycznej ambulatoryjnej, jest relatywnie długi. NFZ w ciągu ostatnich lat podjął 
starania w celu zwiększenia efektywności technicznej poprzez zastosowanie pewnych środków, 
głównie zaś poprzez przesunięcie funduszy do opieki podstawowej oraz wprowadzenie no-
wych mechanizmów płatności (JPG) w opiece szpitalnej oraz w AOS. W rezultacie tych działań 
zaobserwowano niewielki spadek średniego czasu pobytu pacjenta w szpitalu (Average Length 
of Stay, ALOS), jednak równocześnie wzrostowi uległ średni koszt hospitalizacji.

 Placówki POZ stanowią miejsce pierwszego kontaktu pacjenta z systemem ochrony 
zdrowia i otwierają mu drogę wejścia na dalsze poziomy opieki. Na każdym poziomie opieki 
(podstawowym i wyższym) pacjenci mają prawo wyboru spośród świadczeniodawców, którzy 
podpisali umowę z NFZ. W większości przypadków, aby uzyskać dostęp do opieki specjali-
stycznej, niezbędne jest skierowanie lekarza POZ. Wyjątek stanowią niektóre specjalizacje 
(np. ginekologia) oraz niektóre choroby (np. gruźlica). Opieka ambulatoryjna (podstawowa 
i specjalistyczna) prowadzona jest przez podmioty lecznicze (przychodnie i ambulatoria) oraz 
praktyki lekarskie.

 Większość populacji nie ma trudności z dostępem do opieki podstawowej. Jednakże 
odsetek ten spadł z 92% w 2006 roku do 83% w roku 2008 i ogólnie rzecz biorąc był niższy 
w przypadku mieszkańców dużych miast, niż w przypadku osób zamieszkujących obszary wiej-
skie.

 Jednostki specjalistycznej opieki ambulatoryjnej są w przeważającym stopniu prywatne, 
ale finansowane głównie publicznie (via kontrakty NFZ). Dostęp do świadczeń AOS finansowa-
nych ze środków publicznych oceniany jest dużo gorzej niż do POZ. Aby uzyskać szybki dostęp 
do usług AOS pacjenci często decydują się na ponoszenie opłat, rezygnując z nieodpłatnej 
opieki w sektorze publicznym.

 Przeciętne indywidualne wydatki na ochronę zdrowia na osobę stanowią około 5% 
średniego budżetu gospodarstwa domowego (w 2010 r. - 4,8%). Udział ten jest niemalże dwu-
krotnie wyższy w przypadku gospodarstw domowych utrzymujących się z emerytury lub renty. 
Około 8-12% respondentów, biorących udział w badaniu budżetów gospodarstw domowych 
w 2009 r., deklarowało, że w przypadku choroby nie skorzystali z opieki medycznej z powodu 
barier finansowych. Wykupienie przepisanych lub zaleconych przez lekarza leków stanowiło 
zbytnie obciążenie finansowe dla ponad połowy gospodarstw domowych.

 Polska ma długą tradycję leczenia uzdrowiskowego, które udzielane jest w szpitalach 
uzdrowiskowych lub w sanatoriach. Rehabilitacja i opieka długoterminowa zapewniane są za-
równo w ramach sektora opieki zdrowotnej, jak i sektora opieki społecznej, jednak koordynacja 
pomiędzy tymi sektorami nie jest dostateczna.

 Pomoc finansowa dla członków rodziny opiekujących się pacjentami w opiece dłu-
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goterminowej jest bardzo ograniczona, a to głównie rodzina sprawuje w Polsce opiekę nad 
seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Rozwija się stopniowo sieć 
stacjonarnych jednostek opieki długoterminowej i paliatywnej, ale dostęp jest wciąż ograni-
czony.

 Polski system ochrony zdrowia od 1989 r. podlegał wielu zmianom. Początkowo do-
stosowywany był tylko do ogólnych zmian ustrojowych i wprowadzanego systemu rynko-
wego. W 1999 r. dokonała się także zasadnicza reforma sektora zdrowotnego. Wprowadzono 
ubezpieczeniowy system finansowania oraz zdecentralizowano instytucje opieki zdrowotnej, 
które podporządkowano różnym szczeblom samorządu terytorialnego. W 2003 r. wycofano się 
wprawdzie z formuły terytorialnych kas chorych, centralizując je w NFZ, ale zasad ubezpiecze-
niowych oraz kontraktowania świadczeń nie zmieniono.

 Od czasu publikacji ostatniego raportu „HiT Polska” (2005 r.) system ochrony zdrowia 
podlegał dalszym zmianom, w znacznej mierze dopełniających reformę. Podjęte od tego czasu 
inicjatywy polityczne miały na celu, między innymi, poprawę informacji w ochronie zdrowia, 
zdefiniowanie koszyka świadczeń gwarantowanych, ograniczenie korupcji, wzmocnienie 
praw pacjenta i poprawę jakości świadczeń (np. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji 
w ochronie zdrowia), wprowadzenie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i podjęcie problemu 
emigracji pracowników medycznych oraz deficytu kadrowego. W latach 2010-2011 uchwalono 
pakiet ustaw zdrowotnych, które wprowadziły w życie wiele z zakładanych planów, lecz jedno-
cześnie zaostrzyły finansowe napięcia systemu (np. ograniczenia w systemie refundacji leków). 
Kryzys finansowy, który dotychczas miał ograniczony wpływ na polską gospodarkę, jest obecnie 
z większa siłą odczuwalny w całym sektorze publicznym, w tym także w sektorze zdrowotnym.

 W ostatnich latach podjęto liczne starania na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia. 
Mimo że nie wprowadzono systemu obowiązkowego licencjonowania świadczeniodawców, 
który nakładałby na nich obowiązek spełnienia odpowiednich standardów dotyczących zaso-
bów ludzkich, wyposażenia czy infrastruktury, to NFZ w procesie oceniania ofert konkursowych 
przyznaje dodatkowe punkty świadczeniodawcom, którzy uzyskali akredytację i/lub certyfikat 
spełniania normy ISO9001. Polscy świadczeniodawcy opieki medycznej uczestniczyli w rosnącej 
liczbie inicjatyw i programów międzynarodowych dotyczących poprawy jakości, koordynowa-
nych przez CMJ (np. projekt HCQI, PATH) oraz NIZP-PZH. Ponadto udoskonalono instrumenty 
pomiaru satysfakcji świadczeniobiorców. Mimo podjęcia istotnych kroków w celu poprawy 
kontroli jakości, to w wielu obszarach opieki zdrowotnej nadal brakuje tego rodzaju inicjatyw, 
a przełożenie ich na ogólnie obowiązujące regulacje jest procesem zbyt powolnym. Inicjatywy 
te nie wpłynęły na poprawę ogólnej satysfakcji z systemu ochrony zdrowia, która zmniejszyła 
się i jest w Polsce niższa niż w pozostałych krajach UE. Ograniczone środki finansowe NFZ oraz 
deficyt wyspecjalizowanego personelu medycznego mają zapewne zasadniczy wpływ na 
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i w konsekwencji na ocenę systemu ochrony zdrowia 
przez pacjentów.

 Biorąc pod uwagę skromne zasoby finansowe, ludzkie i materialne ochrony zdrowia, 
ogólną efektywność finansową polskiego systemu można ocenić jako zadowalającą. Dzięki 
swojej monopsonistycznej pozycji, NFZ ma możliwość zwiększenia i/lub zmiany struktury 
wydatków na ochronę zdrowia, jak również implementacji nowych mechanizmów płatności, 
a tym samym modyfikowania efektywności alokacyjnej. Proces decyzyjny na poziomie central-
nym, regionalnym i lokalnym, związany z dystrybucją środków pomiędzy regiony i/lub różne 
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typy świadczeń zdrowotnych, nie jest jednak wsparty formułami opartymi na rzeczywistych 
potrzebach zdrowotnych.

 Największą barierą dla poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz 
podniesienia poziomu satysfakcji pacjenta z systemu wydaje się być ograniczone finansowa-
nie. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne były często proponowane jako dodatkowe źródło 
finansowania ochrony zdrowia. Jednak z powodu znacznego udziału prywatnych wydatków 
w finansowaniu ochrony zdrowia, jakiekolwiek podejmowane w tym obszarze inicjatywy 
ostatecznie upadły. Niemniej jednak, podjęto kroki zmierzające do poprawy mechanizmu 
alokacji środków finansowych NFZ pomiędzy poszczególnymi rodzajami opieki, w celu lep-
szego odzwierciedlenia ich rzeczywistych kosztów. Jeśli ponadto poprawie ulegnie alokacja 
zasobów pomiędzy oddziałami regionalnymi NFZ, może to przełożyć się na lepszy i bardziej 
sprawiedliwy dostęp do opieki medycznej. Wzmożona współpraca pomiędzy sektorem 
ochrony zdrowia oraz innymi sektorami, a szczególnie sektorem polityki społecznej i rynku 
pracy, w zgodzie z zasadą „zdrowie we wszystkich politykach”, mogłaby znacząco przyczynić 
się do osiągnięcia wyższej efektywności alokacyjnej polskiego systemu ochrony zdrowia.

mimasik
Typewritten Text
powrót do spisu treści
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1. Wprowadzenie

1.1 Geografi a i demografi a

 Polska jest największym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) zarówno 
pod względem liczby mieszkańców (38,1 mln), jak i powierzchni (312 685 km²). Jest także 
największym spośród 12 nowych państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europej-
skiej (UE) w maju 2004 i styczniu 2007 roku. Polska graniczy od wschodu z Litwą, Białorusią 
i Ukrainą, od południa z Czechami i Słowacją, a od zachodu z Niemcami. Większość północnej 
granicy wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego. Wyjątek stanowi niewielki obszar na północnym 
wschodzie, gdzie Polska graniczy z Rosją (Obwód Kaliningradzki) (rys. 1.1).

Rysunek 1.1
Mapa Polski

Żródło: Janusz Księżak, Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ( IGiPZ PAN).
 

 Terytorium Polski zostało w VI i VII wieku zasiedlone przez plemiona słowiańskie, zaś pań-
stwo polskie zostało założone w roku 966. Początki polskiej państwowości były bardzo burzliwe 
i obfi towały w liczne najazdy i zmiany terytorialne. Okres silnego rozwoju państwa i rozkwitu 
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kultury miał miejsce od XIV do XVI wieku. W XVIII wieku Polska została osłabiona walką o sukcesję 
i następnie w wyniku rozbiorów dokonanych przez Austrię, Rosję i Prusy przestała istnieć jako 
samodzielne państwo na 123 lata. Po krótkim okresie niepodległości pomiędzy pierwszą a drugą 
wojną światową, we wrześniu 1939 roku Polskę najechały nazistowskie Niemcy, a następnie 
Związek Radziecki. Wojna przyniosła dotkliwe zniszczenia (szczególnie stolicy) i śmierć blisko 
20% mieszkańców kraju, w tym praktycznie całej ludności żydowskiej. Po wyparciu w 1945 roku 
armii niemieckiej z terytorium kraju przez armię radziecką z udziałem wojsk polskich, w na nowo 
określonych granicach kraju ustanowiono państwo polskie – Rzeczpospolitą Polską - z rządem 
zdominowanym przez partie robotnicze (socjalistyczne). W 1948 roku ZSRR zmieniła politykę 
wobec „wyzwolonych” krajów CEE. W Polsce dokonano połączenia partii robotniczych z domi-
nacją partii proradzieckiej i komuniści przejęli pełnię władzy. Kraj wszedł w dramatyczny okres 
stalinizmu. W 1952 r. zmieniono nazwę państwa na Polską Republikę Ludową (PRL) i uchwa-
lono nową konstytucję. W 1956 r. doszło do zmiany drastycznej polityki stalinowskiej i w kraju 
wprowadzano pewne swobody (np. religijne), aczkolwiek w sposób ściśle reglamentowany. Po 
ponad 40 latach rządów komunistycznych, Polska w 1989 r., jako pierwsze państwo spośród 
satelickich krajów ZSRR, przywróciła rządy demokratyczne i odzyskała suwerenność. Zmieniła 
też system gospodarczy, przechodząc z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej.

 Polska jest obecnie krajem ze stabilną demokracją i rosnącą gospodarką. Jest szeroko 
reprezentowana w ekonomicznych oraz politycznych strukturach europejskich i międzynaro-
dowych. Jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Rady Europy, Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) oraz Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. W marcu 1999 roku Polska stała się pełnoprawnym 
członkiem Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), zaś 16 kwietnia 2003 roku podpisała w Atenach 
Traktat Akcesyjny UE, który stanowi podstawę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Od 1 
maja 2004 roku Polska jest członkiem UE, zaś od 2009 roku również sygnatariuszem Traktatu 
Lizbońskiego. Z dniem 1 lipca 2011 roku Polska w ramach systemu rotacyjnego objęła po 
Węgrzech sześciomiesięczną Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

 W 2009 roku 61% ludności kraju zamieszkiwało obszary miejskie. Stolica (Warszawa) 
liczyła 1,7 mln mieszkańców. Pod względem etnicznym, językowym i religijnym Polska jest 
bardziej homogeniczna niż większość krajów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Polacy 
stanowią 97,5% mieszkańców kraju, pozostałą część stanowi mniejszość białoruska, niemiecka, 
litewska oraz ukraińska. Znakomita większość (95%) obywateli jest wyznania rzymskokatolickie-
go. Główne mniejszości wyznaniowe stanowią takie kościoły i związki wyznaniowe jak: kościół 
prawosławny, protestancki i starokatolicki, świadkowie Jehowy, oraz kilka innych niewielkich 
ugrupowań religijnych (GUS 2010c). 

 Oficjalnym językiem urzędowym jest język polski, którym posługuje się 36,6 mln osób. 
Część mieszkańców posługuje się językiem niemieckim (500 000), białoruskim (220 000), 
ukraińskim (150 000) oraz kilkoma innymi językami. Angielski, niemiecki i francuski są języka-
mi, których uczy się w szkołach jako języków dodatkowych. Do niedawna głównym językiem 
obcym nauczanym obowiązkowo w szkołach był rosyjski.

 Pod względem demograficznym Polska weszła w fazę dynamicznego starzenia się popula-
cji, którą charakteryzuje z jednej strony obniżanie się płodności, a z drugiej – wzrost przeciętnego 
trwania życia. Jedną z konsekwencji tego procesu jest obniżanie się liczebności ludności kraju, na co 
zauważalny wpływ mają też procesy migracyjne. Polska jest bowiem od wielu lat krajem emigracji. 
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Liczba urodzeń spadła poniżej liczby zgonów w 2004 roku, skutkując ujemnym przyrostem 
naturalnym (rys. 1.2). Szacuje się, że do 2050 roku wielkość populacji Polski spadnie do 31,9 mln,
czyli będzie o 6,2 mln mniejsza niż w roku 2009. Prognozowany spadek może okazać się 
mniejszy, jeśli utrzyma się nieznaczna tendencja wzrostowa wskaźnika urodzeń (wskaźnik ten 
wzrastał w latach 2006-2009). Przewiduje się, że odsetek osób w wieku 65 lat i więcej, który 
wyniósł w 2009 roku 13% populacji (tabela 1.1), osiągnie poziom 27,0% w 2050 roku (Komisja 
Europejska 2010).

Rysunek 1.2
Urodzenia, zgony i przyrost naturalny ludności w Polsce, lata 1946-2010

Źródło: GUS 2011 – Rocznik Demografi czny.

Tabela 1.1
Wybrane wskaźniki demografi czne, lata 1980-2009

  1980 1990 1995 2000 2005 2009

Ludność ogółem (mln) 35 578 38 119 38 588 38 458 38 165 38 150

Udział kobiet (% ogółu) 51 51 51 52 52 52

Udział ludności w wieku 0-14 lat (% ogółu) 24 25 23 19 16 15

Udział ludności w wieku 65 lat i więcej (% ogółu) 10 10 11 12 13 13

Udział ludności w wieku 80 lat i więcej (% ogółu)a 1,4 2,0 2,2 1,9 2,5 3,1

Przyrost naturalny rocznie (%) 1 0 0 -1 0 0

Gęstość zaludnienia (liczba mieszkańców na 1 km2)b 114 122 123 122 122 122

Współczynnik dzietności (liczba urodzeń

na kobietę w wieku prokreacyjnym) 2 2 2 1 1 1

Współczynnik urodzeń (na 1000 mieszkańców) 20 14 11 10 10 11

Współczynnik umieralności (na 1000 mieszkańców) 10 10 10 10 10 10

Wskaźnik zależności wiekowej

(% ludności w wieku produkcyjnym) 52 54 51 46 42 40
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Źródła: a EUROSTAT; b HFA; 1 GUS 1998; 2 spis ludności 2002; 3 GUS 20010.
Uwagi: „-” = brak danych; Wskaźnik zależności wiekowej to stosunek liczby dzieci (0-14 lat) do liczby osób starszych (65 lat i więcej).

1.2 Kontekst ekonomiczny

 Przemysł i rolnictwo stanowiły główne gałęzie polskiej gospodarki. W ciągu ostatnich 
kilkunastu lat nastąpił jednak znaczny wzrost udziału sektora usług w tworzeniu produktu 
krajowego brutto (PKB). W 2010 roku udział sektora usług w PKB wynosił 72%, przy czym udział 
przemysłu i budownictwa łącznie oraz rolnictwa wyniósł odpowiednio 25% i 3% (GUS, 2011a).
 
 W okresie poprzedzającym przejście od systemu gospodarki centralnie planowanej 
do gospodarki rynkowej polską gospodarkę cechował rozległy kryzys, manifestujący się 
głęboką nierównowagą i gwałtownym wzrostem infl acji, której wskaźnik w 1990 r. miał 
poziom trzycyfrowy (blisko 600 %!). Zmiana systemu gospodarczego i program stabilizacji, 
którego wdrażanie rozpoczęto w 1990 roku doprowadziły do zrównoważenia gospodarki, 
ale jednocześnie pociągnęły za sobą spadek PKB oraz rozległe koszty społeczne, a wśród 
nich rosnący poziom bezrobocia i ubóstwa. Już w 1992 r. wskaźnik wzrostu gospodarczego był 
dodatni a w latach 1995-1997 wzrost PKB osiągał 6% - 7% średniorocznie. Stopa infl acji spadła 
w drugiej połowie lat 90. do poziomu raczej nie przekraczającego 2% i była porównywalna 
z analogicznymi wskaźnikami w Europie Zachodniej. Wzrost gospodarczy osłabł na przeło-
mie dekad (tabela 1.2), kiedy to światowa recesja gospodarcza spowodowała, podobnie jak 
w większości państw europejskich, stagnację koniunktury.

 W okresie transformacji poważnym problemem było bezrobocie. Stopa rejestrowanego 
bezrobocia wzrosła trzykrotnie w stosunku do początku lat dziewięćdziesiątych, osiągając 
najwyższy wskaźnik – 20% w latach 2003-2004. Następnie zaczęła obniżać się, dochodząc do 
wskaźnika jednocyfrowego – 9% w 2008 roku. Pod koniec dekady wraz z rozszerzaniem się skutków 
globalnego kryzysu fi nansowego i ekonomicznego, stopa bezrobocia w Polsce zaczęła ponownie 
wzrastać, dochodząc w 2010 r. do wskaźnika przekraczającego 12% (GUS 2011). Problemem 
polskiego rynku pracy, niezależnie od wysokiego bezrobocia, jest niedostosowanie oferowanych 
kwalifi kacji do potrzeb pracodawców. Na niektórych segmentach rynku pracy istnieją poważne 
defi cyty kadr. Dotyczy to także wybranych zawodów medycznych.

Tabela 1.2
Wskaźniki makroekonomiczne, lata 1990-2009 (wybrane lata)

Udział ludności miejskiej (% ogółu)b 58 61 61 62 61 61

Udział jednoosobowych gospodarstw domowych

(% ogółu)  - 18,31 - 24,82 - 26,93

Udział ludności w wieku 25-64 lat ze średnim

lub wyższym wykształceniem (% ogółu) a - - - 79,8 84,8 88,0

 1990 1995 2000 2005 2009

PKB (wartość bieżąca w USD, mld) 59 139 171 305 431

PKB (wartość bieżąca w dolarach międzynarodowych*, mld) 208 286 404 526 722

PKB na mieszkańca (wartość nominalna w USD) 1547 3604 4454 7963 11288
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Źródło: Wskaźniki Banku Światowego, a EUROSTAT, b dane za rok 1996.
Uwagi: „-” = brak danych,* Geary-Khamis dolar; **Współczynnik Giniego to miara nierówności dochodów - 0 oznacza 
doskonałą równość (jednakowe dochody wszystkich członków społeczeństwa) a 1 to pełna nierówność dochodów); 
często wyrażana procentowo.

 W 2009 roku PKB na mieszkańca mierzony według parytetu siły nabywczej (PPP) był ponad 
trzykrotnie wyższy niż w 1990 roku - osiągnął wartość 18 926 USD. Mimo że pozostałe państwa 
CEE, które przystąpiły do UE równocześnie z Polską, w tym Czechy, Węgry i Słowacja, odnotowały 
wyższe poziomy PKB (wg PPP) w przeliczeniu na mieszkańca (odpowiednio 25 565 USD, 20 276 
USD i 22 877 USD; Bank Światowy, 2011), to Polski wzrost gospodarczy jest wyższy (dogania inne 
kraje), a pod względem wskaźnika rozwoju społecznego (HDI), który uwzględnia poziom wykształcenia 
i zdrowia populacji, plasuje się podobnie lub wyżej. W 2007 roku Polska zajęła 41 miejsce w rankingu 
HDI (6 miejsce spośród państw CEE), wyprzedzając Łotwę i Litwę (UNDP, HDR 2010).

1.3 Kontekst polityczny

 Zgodnie z zapisami w Konstytucji z 1997 roku Rzeczpospolita Polska jest „demokratycznym 
państwem prawnym”. Władzę ustawodawczą stanowi parlament podzielony jest na izbę niższą 
(Sejm), która składa się z 460 posłów, oraz izbę wyższą (Senat), która składa się ze 100 senato-
rów. Członkowie obu izb wybierani są na czteroletnią kadencję. Władzę wykonawczą stanowią 
prezydent i rząd (Rada Ministrów). Prezydent RP wybierany jest wyborach powszechnych na 
pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Prezydent desygnuje Prezesa 
Rady Ministrów (premiera), który proponuje skład rządu, następnie mianuje cały gabinet, co 
wymaga zatwierdzenia przez Sejm. Prezydentowi przysługuje prawo weta względem ustaw 
parlamentu, które jednak może zostać odrzucone przez Sejm większością 3/5 głosów w obec-
ności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent przed podpisaniem ustawy może 
wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego (TK) z wnioskiem o weryfi kację zgodności ustawy 
z Konstytucją. Nie może on jednak odmówić podpisania ustawy, którą TK uznał za zgodną 
z Konstytucją.

 Powstanie opozycji wobec władzy komunistycznej na przełomie lat siedemdziesiątych 

PKB na mieszkańca (wartość w USD wg siły nabywczej - PPP) 5459 7420 10513 13784 18926

Wzrost PKB średniorocznie (%) - 7 4 4 2

Nadwyżka / defi cyt budżetowy (% PKB) - - - -4 -6

Klin podatkowy (pozapłacowe koszty pracy) (%)a - 43,6b 37,0 37,5 33,2

Dług publiczny brutto (% PKB)a - 49,0 36,8 47,1 50,9

Wartość dodana przemysłu (% PKB)a 50 35 32 31 30

Wartość dodana rolnictwa (% PKB)a 8 8 5 5 4

Wartość dodana usług (% PKB)a 42 57 63 65 66

Aktywność ekonomiczna ludności ogółem (mln osób) 18 17 17 18 17 

Stopa bezrobocia (% ludności aktywnej ekonomicznie) - 13 16 18 12,1

Zagrożenie ubóstwem (%) - - 16 20,5 17,1

Współczynnik Giniego** (%)a - - 30 35,6 31,4

Realna stopa procentowa (%) - -5 12 4 -0,2

Średni ofi cjalny kurs wymiany (PLN do USD) 1 2 4 3 3
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i osiemdziesiątych ukształtowanej z czasem w postaci silnego niezależnego związku zawodowego 
Solidarność (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, NSZZ „Solidarność”), 
na czele którego stanął Lech Wałęsa, doprowadziło w Polsce do radykalnych zmian politycznych. 
Porozumienie tzw. Okrągłego Stołu między Solidarnością i ówczesną władzą zaowocowało zwy-
cięstwem Solidarności w wyborach w 1989 roku. Rok później Lech Wałęsa został wybrany na 
prezydenta RP w wolnych wyborach prezydenckich, a w październiku 1991 roku odbyły się 
w pełni demokratyczne wybory parlamentarne. W 1993 roku ogłoszone przedterminowo 
wybory parlamentarne przyniosły zwrot w kierunku lewicy. Większość mandatów zdobyła post-
komunistyczna partia Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD). Kolejne wybory parlamentarne, które 
odbyły się w 1997 r. przyniosły ponownie zwycięstwo ugrupowań wywodzących się z Solidarności. 
Rząd pod kierunkiem Jerzego Buzka dokonał kolejnego etapu radykalnych reform politycznych 
(decentralizacja) i gospodarczych (dalsze urynkowienie) oraz społecznych (cztery reformy sfery 
społecznej). Wysokie koszty społeczne zmian oraz spowolnienie gospodarcze spowodowały, że 
w kolejnych wyborach lewicowe ugrupowania postkomunistyczne sięgnęły ponownie po władzę. 
Powstał rząd koalicyjny z Unią Pracy (UP) oraz Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL). W trakcie 
tych rządów, z dużym poparciem ówczesnego prezydenta oraz głównych sił demokratycznego 
rozwoju kraju, Polska weszła do UE. Afery korupcyjne we władzy tego rządu sprawiły, że w na-
stępnych wyborach parlamentarnych wygrało ugrupowanie radykalnie konserwatywne. Partia 
Prawo i Sprawiedliwość (PiS), głosząca budowę oczyszczonej moralnie, nowej IV-tej RP, stworzyła 
rząd mniejszościowy, a następnie większościowy po wygranej w wyborach parlamentarnych 
w 2005 roku. W tym samym roku Lech Kaczyński z PiS wygrał wybory prezydenckie. Odrzucając 
konserwatywny radykalizm PiS, w kolejnych wyborach (w 2007 roku) wybrano centrystyczną partię 
liberalną – Platformę Obywatelska (PO), która stworzyła wraz z PSL koalicję rządzącą, sprawującą 
władzę już drugą kadencję. Premierem rządu został Donald Tusk, który jest pierwszym premierem 
od czasu upadku komunizmu, pełniącym tę funkcję przez dwie bezpośrednio po sobie następujące 
kadencje. Ostatnie wybory prezydenckie odbyły się w lipcu 2010 roku w związku ze śmiercią 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego w kwietniu 2010 roku. Na prezydenta wybrany został Broni-
sław Komorowski.

 Istotną zmianą polityczną, jaka nastąpiła w postkomunistycznej Polsce, jest decentralizacja 
władzy i administracji publicznej. Proces ten dokonał się etapami. W pierwszym okresie – w 1990 
roku – utworzono lokalny szczebel samorządu terytorialnego – gminę, powierzając jej zasadnicze 
kompetencje w sprawach komunalnych i usług społecznych. W 1999 r. utworzono dwa dodatkowe 
szczeble samorządu terytorialnego: powiatowy i wojewódzki (regionalny). Powiatowi powierzono 
sprawy społeczne, wykraczające poza kompetencje gminy oraz sprawy rynku pracy, a samorządowi 
wojewódzkiemu funkcje strategiczno-planistyczne i sprawy oraz instytucje o zakresie regionalnym. 
Województwo jest jednocześnie terytorialną jednostką administracji rządowej. Pod koniec 2010 roku 
było w Polsce 2478 gmin, 314 powiatów, 65 miast na prawach powiatu oraz 16 woje-wództw 
(do 1999 roku istniało 49 województw). Sprawy ochrony zdrowia znalazły się na wszystkich 
szczeblach samorządu terytorialnego: POZ na szczeblu lokalnym, szpitale powiatowe na szczeblu 
powiatowym, AOS i szpitale wojewódzkie na szczeblu regionalnym. Natomiast finasowanie bieżące 
usług zdrowotnych dokonuje się ze szczebla centralnego (NFZ).

 Stabilizacji politycznej i postępującej demokratyzacji w kraju towarzyszy stopniowa popra-
wa jakości sprawowania władzy. Jednym ze wskaźników w tej dziedzinie jest indeks korupcji (CPI) 
stosowany przez Transparency International. Indeks ten przybiera wartości od ‘0’ do ‘10’. Im wyższa 
wartość, tym lepiej. Wartości bliskie ‘10’ świadczą o czystości danego kraju, a bliższe ‘0’ o bardzo 
wysokim poziomie korupcji. Indeks ten dla Polski miał niekorzystną tendencję na przełomie dekady 
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lat 90 oraz dekady Nowego Milenium. Tendencja odwróciła się w drugiej połowie nowej dekady. 
W 2010 roku jego wartość wyniosła 5,3 (dla porównania Czechy uzyskały wynik 4,6; Węgry 4,7; 
Mołdawia 4,3), plasując Polskę na znacznie korzystniejszym 41 miejscu w rankingu 178 krajów.

1.4 Status zdrowotny

 Lata dziewięćdziesiąte przyniosły znaczną poprawę statusu zdrowotnego ludności. Z jednej 
strony mogło to być związane z mającymi wówczas miejsce zmianami gospodar-czymi, prowa-
dzącymi do wzrostu dostępności do wielu wcześniej niedostępnych produktów oraz leków, a z 
drugiej strony ze zmianami stylu życia; ograniczeniami w paleniu i piciu wysokoprocentowych 
alkoholi oraz stosowaniem zmienionej diety, na co zwracają uwagę niektóre krajowe badania 
epidemiologiczne (Zatoński i inni 2011). Zapewne na poprawę statusu zdrowotnego miały też 
wpływ wzmożone działania w zakresie leczniczych programów zdrowotnych, zdrowia publicz-
nego i promocji zdrowia w odniesieniu do chorób układu krążenia, a szczególnie niedokrwiennej 
choroby serca.

 Poprawę statusu zdrowotnego populacji w Polsce ukazują liczne wskaźniki. Główny z nich - 
średnia oczekiwana długość życia przy urodzeniu – zaczął wzrastać w latach dziewięćdziesiątych 
po okresie stagnacji i wahań w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (tabela 1.3, rys. 1.3). 
W 2009 roku osiągnął poziom wynoszący 80,2 lat w przypadku kobiet oraz 71,6 lat w przypadku 
mężczyzn. Warto zauważyć, że mimo znacznej poprawy wskaźnika trwania życia jest to poziom 
wyraźnie niższy niż w starych krajach UE. Ponadto, różnica we wskaźnikach według płci należy 
do najwyższych w krajach UE. Należy podkreślić, że istnieje również znacząca różnica pomiędzy 
ogólną oczekiwaną długością życia a oczekiwaną liczbą lat życia skorygowanych chorobą lub nie-
pełnosprawnością, mierzoną takimi wskaźnikami, jak lata przeżyte w zdrowiu (HLY) i oczekiwana 
długość życia skorygowana okresem niepełnosprawności (DALE) (tabela 1.4). W przypadku 
wskaźnika HLY tendencja wzrostowa nie jest tak jednoznaczna jak w przypadku ogólnej oczeki-
wanej długości życia.

Tabela 1.3
Wskaźniki umieralności i średniej długości życia w latach 1980-2009 (wybrane lata)

Źródło: WHO Regional Offi  ce for Europe, 2011.

  1980 1990 1995 2000 2005 2009

Oczekiwana długość życia przy urodzeniu,

ogół populacji (liczba lat) 70,4 71 72 73,9 75,1 75,9

Oczekiwana długość życia przy urodzeniu,

mężczyźni (liczba lat) 66,1 66,6 67,7 69,6 70,8 71,6

Oczekiwana długość życia przy urodzeniu

 kobiety (liczba lat) 74,7 75,6 76,5 78,1 79,4 80,2

Liczba zgonów na 1000 ludności, ogół populacji 9,8 10,2 10,0 9,6 9,7 10,1

Liczba zgonów na 1000 ludności, mężczyźni 10,9 11,3 11,0 10,5 10,7 11,1

Liczba zgonów na 1000 ludności, kobiety 8,8 9,2 9,1 8,8 8,7 9,2
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Rysunek 1.3
Średnia oczekiwana długość życia przy urodzeniu w Polsce i w wybranych krajach UE,
lata 1980-2009

Źródło: WHO Regional Offi  ce for Europe, 2011.

Tabela 1.4
Mierniki DALE i HLY, lata 2000-2009

Źródło: a WHO Regional Offi  ce for Europe, 2011, b EUROSTAT, c przerwa w serii danych.
Uwagi: „-” = brak danych.

 Mimo że umieralność niemowląt w całym okresie powojennym miała tendencję spadkową, 
to dynamika obniżania się wskaźnika zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat była znacznie wyższa niż wcześniej. Do zmniejszania się tego wskaźnika 
przyczyniły się, między innymi: poprawa warunków życia, spadek zanieczyszczenia środowiska, 
a także inicjatywy sektora zdrowotnego ukierunkowane na poprawę zdrowia matki i dziecka. 
W 2009 roku wskaźnik umieralności niemowląt wyniósł 5,6 na 1000 żywych urodzeń. Jest on 
nadal wyższy niż średni wskaźnik dla wszystkich krajów UE (27) oraz starych krajów UE (15) – 
odpowiednio 4,3 i 3,7, jednak niższy niż średnia dla nowych krajów członkowskich UE (12) – 6,3.

 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009

DALE,
populacja ogółema 64,3 64,3 65,8 - - 67,1 - -

DALE,
mężczyźnia 62,0 62,1 63,1 - - 64,1 - -

DALE,
populacja kobieta 66,5 66,6 68,5 - - 70,2 - -

HLY przy urodzeniu,
mężczyźnib - - 62,5 61c 58,2 57,4 58,4 58,1

HLY przy urodzeniu,
kobietyb - - 68,9 66,6c 62,5 6 1,3 62,6 62,1
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 Wskaźniki umieralności dla grup wiekowych osób dorosłych nie uległy zmianie tak 
radykalnie, jak w przypadku dzieci (tabela 1.5). Podobnie jak w innych krajach uprzemysłowio-
nych, choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów zarówno kobiet, jak i mężczyzn, 
następnie zaś nowotwory oraz przyczyny zewnętrzne, takie jak wypadki, urazy i zatrucia. Istotne 
obniżanie się wskaźników umieralności miało miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych. 
To świadczy o tym, że Polska wkroczyła w trzecią fazę przejścia epidemiologicznego, w której 
spadek umieralności związany jest głównie z obniżeniem się liczby zgonów spowodowanych 
chorobami cywilizacyjnymi, w tym przypadku głównie chorobami układu krążenia (Zatoński 
i inni, 1998). Spadek umieralności na skutek chorób układu krążenia związany jest z istotną 
zmianą sposobu odżywiania się, a w tym ze zmianą struktury spożycia tłuszczów (przejście 
z tłuszczów zwierzęcych na olej roślinny) (Zatoński, 2008) oraz strukturą wypijanego alkoholu.

 Widoczne są różnice wskaźników umieralności w przekroju terytorialnym oraz płci. 
W centralnej i zachodniej części kraju odnotowuje się wyższe wskaźniki umieralności ogólnej 
spowodowane chorobami układu krążenia (zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn). Nato-
miast wskaźniki umieralności związane z nowotworami są wyższe w północno-zachodniej części 
kraju. Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej na temat zdrowia ludności, umieralność 
z powodu chorób układu krążenia dla obu płci nie spadła znacząco w ciągu minionej dekady, 
lecz przesunęła się do starszej grupy wiekowej (65 lat i więcej), podczas gdy przedwczesna 
umieralność jest obecnie coraz częściej związana z nowotworami (White, 2011). Ogólnie rzecz 
biorąc kobiety obecnie częściej umierają z powodu chorób układu krążenia, zaś mężczyźni 
z powodu nowotworów i przyczyn zewnętrznych, co w ostatnim przypadku związane jest 
prawdopodobnie z ich wysokim udziałem w wypadkach drogowych i przy pracy (Golinowska 
i Sowa, 2006).

Tabela 1.5
Główne przyczyny zgonów (standaryzowany wskaźnik umieralności, SDR; wszystkie grupy 
wiekowe, na 100 000 mieszkańców) w latach 1980-2009 (wybrane lata)

  1980 1990 1995 2000 2005 2009

Choroby zakaźne

Choroby zakaźne i pasożytnicze 16,8 8,9 6,9 6,5 5,7 6,3

Gruźlica 10,4 4,7 3,7 2,9 2,0 1,7

HIV/AIDSa - - 0,0 0,3 0,3 0,2

Choroby niezakaźne

Choroby układu krążenia 577,5 589,2 532,2 446,2 384,2 356,3

 Choroba niedokrwienna serca 108,6 121,0 107,1 141,8 114,4 96,9

 Choroba naczyń mózgowych 77,0 73,1 78,8 104,2 87,4 72,4

Nowotwory złośliwe 194,8 212,8 215,4 217,2 211,5 201,8

 Nowotwory tchawicy / oskrzeli / płuc 39,3 51,4 53,1 52,0 51,4 49,5

 Rak piersi 20,5 22,6 22,9 21,5 21,4 20,3

 Rak szyjki macicy 11,8 10,4 9,8 9,3 7,8 7,3

Choroby układu pokarmowego 41,2 34,5 34,9 37,7 39,1 37,0

Przewlekłe choroby wątroby i marskość wątroby 14,4 11,4 13,6 14,6 15,0 16,0

Choroby układu oddechowego 63,0 44,9 35,9 46,4 42,3 41,9

Zaburzenia psychiczne i choroby układu
nerwowego i organów sensorycznych 17,4 14,0 14,8 13,3 15,7 15,2

Cukrzyca 14,3 16,6 13,6 13,0 12,2 13,7
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Źródło: WHO Regional Office for Europe, 2011.
Uwagi: „-” = brak danych.

 Na różnice w stanie zdrowia między kobietami a mężczyznami mają wpływ różnice w stylu 
życia. Według badania z 2007 roku 34% mężczyzn i 23% kobiet paliło tytoń nałogowo (każdego 
dnia), a tempo spadku liczby palaczy w ogóle populacji, który był obserwowany od połowy 
lat dwutysięcznych, osłabło. W 1990 roku zaobserwowano alarmujący wzrost liczby nowych 
palaczy tytoniu w grupie wiekowej 13-15 lat. W latach dziewięćdziesiątych wprowadzony został 
rządowy plan ograniczenia „epidemii tytoniowej” w Polsce. W połączeniu z ustawodawstwem 
dotyczącym wyrobów tytoniowych doprowadził on do zmniejszenia liczby nałogowych palaczy 
w ogóle populacji (WHO, 2009). Przedwczesna umieralność związana z nadmiernym spożyciem 
alkoholu była w Polsce w 2002 roku dwukrotnie wyższa niż średnia dla UE (15). Po 2002 roku 
zaobserwowano również gwałtowny wzrost konsumpcji alkoholu, który osiągnął szczyt w 2008 
roku (9,58 litra 100%-owego alkoholu na jednego mieszkańca). Wprowadzona wówczas wyższa 
stawka podatku akcyzowego spowodowała spadek konsumpcji o 0,5 litra w 2009 roku. Jedy-
nym miernikiem zdrowotnym, który nie uległ poprawie w latach 1991-2008, była umieralność 
z powodu marskości wątroby wśród osób dorosłych w młodym i średnim wieku (Zatoński i inni, 
2008). Równocześnie nastąpił wzrost konsumpcji alkoholi wysokoprocentowych (o wyższej za-
wartości alkoholu niż wino lub piwo) zbiegający się z relatywnie wysoką konsumpcją alkoholu 
wśród młodzieży (PARPA, 2011). Badania pokazują, że wskaźniki nadwagi i otyłości znacząco 
wzrosły wśród dorosłej części populacji (szczególnie wśród mężczyzn). Trend ten jest obecnie 
powszechnie obserwowany w Europie Wschodniej (Jarosz i Rychlik, 2008). Odnotowano rów-
nież alarmujący wzrost otyłości wśród dzieci w wieku 6-13 lat, szczególnie wśród chłopców 
zamieszkujących obszary miejskie (Bac i inni, 2011).

 Od lat osiemdziesiątych znacząco spadła umieralność matek, podobnie jak wskaźniki 
śmiertelności okołoporodowej, noworodków i niemowląt (tabela 1.6). Mimo, że obecnie abor-
cja jest w Polsce zakazana (z pewnymi wyjątkami), liczba zabiegów przerwania ciąży w latach 
2000-2008 zwiększyła się ponad trzykrotnie1.

 Wskaźniki szczepień są wysokie dla wszystkich chorób dziecięcych, jak również gruźlicy, 
przy czym szczepieniami objęte są prawie całe populacje docelowe, podobnie jak w większości 
państw UE (12), w szczególności zaś w Czechach i na Węgrzech. W 2007 roku siódmy raport 
z serii Innocenti Report Card zaklasyfikował Polskę poniżej średniej OECD w kategorii zdrowia 
i bezpieczeństwa dzieci (za Czechami, ale przed Belgią, Węgrami, Grecją, Irlandią i Austrią) 
(UNICEF, 2007).

1 Obecnie rozpatrywana jest ustawa całkowicie zakazująca aborcji, po tym jak Sejm 1 lipca 2011 zagłosował przeciwko 
odrzuceniu ustawy.

Przyczyny zewnętrzne

Obrażenia zewnętrzne i zatrucia 80,7 82,5 77,0 66,4 62,6 57,6

Samobójstwa i samookaleczenia - 13,8 14,6 15,0 15,0 15,8

Wypadki drogowe - 22,4 18,5 15,9 13,0 10,7
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Tabela 1.6
Mierniki zdrowia matek, dzieci i młodzieży w latach 1980-2009 (wybrane lata)

Źródło: WHO Regional Office for Europe, 2011.
Uwagi: a = dane na rok 2008, „-” = brak danych.

 Pod względem przyjęć do szpitala z powodu zaburzeń umysłowych i behawioralnych 
Polska plasuje się na jednym z najniższych poziomów w UE 27 (White 2011). Informacje po-
chodzące z badań sondażowych sugerują jednak, że w krajach postkomunistycznych zaburzenia 
psychiczne, a szczególnie depresja są zjawiskiem relatywnie częstym (badania ESS - European 
Social Survey 2006, czy też badania SHARE 2006), co świadczy o tym, że niska liczba hospitalizacji 
nie musi koniecznie oznaczać braku występowania problemu zaburzeń mentalnych w populacji.

 Relatywnie gorszym stanem charakteryzuje się w Polsce zdrowie jamy ustnej, co odzwierciedla 
wysoki poziom próchnicy. Ostatnie badanie Eurobarometru wykazało, że tylko 28% mieszkańców 
Polski posiada wszystkie zęby naturalne (dla porównania średnia dla UE (27) wynosi 41%, dla 
Czech – 43%, Słowacji – 29%, Węgier – 19%). Według tego samego badania obywatele Polski 
i Węgier zajęli najwyższe miejsca pod względem regularnej konsumpcji słodyczy, 22% respon-
dentów w obu krajach deklarowało spożywanie słodyczy każdego dnia. Przyczyną takiego 
stanu zdrowia jamy ustnej jest ograniczony dostęp do opieki stomatologicznej finansowanej 
ze środków publicznych oraz niska świadomość w zakresie higieny jamy ustnej wśród matek 
małych dzieci (Szatko i inni, 2004) oraz młodzieży (Ganowicz i inni, 2005).

 Zmiany epidemiologiczne w Polsce, polegające na wzroście udziału i znaczenia chorób 
przewlekłych, towarzyszące dynamicznym przemianom demograficznym – starzeniu się po-
pulacji, będą miały znaczący wpływ na system ochrony zdrowia zarówno pod względem 
finansowym, z uwagi na wzrost zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej, jak 
i pod względem strukturalnym, z uwagi na zmiany zapotrzebowania na poszczególne 
rodzaje świadczeń.

  1980 1990 1995 2000 2005 2009

Urodzenia przez matki w wieku poniżej 20 lat (%) 6,4 8,0 8,0 7,3 5,3 4,9

Aborcje na 1000 żywych urodzeń - - - 0,36 0,62 1,2a

Zgony niemowląt na 1000 żywych urodzeń 21,2 16,0 13,6 8,1 6,4 5,6

Zgony noworodków na 1000 żywych urodzeń 13,3 11,5 10,1 5,6 4,5 4,0

Zgony okołoporodowe na 1000 urodzeń 18,6 16,0 10,5 6,7 5,3 4,0 

Zgony ponoworodkowe na 1000 żywych urodzeń 7,9 4,4 3,5 2,5 1,9 1,6

Prawdopodobieństwo zgonu przed osiągnięciem
wieku 5 lat na 1000 urodzeń 24,3 18,3 15,3 9,3 7,5 6,4

Zgony matek na 100 000 żywych urodzeń 11,6 12,8 12,7 10,8 3,0 1,9
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2. Organizacja i zarządzanie

2.1. Ogólny zarys systemu ochrony zdrowia

 System opieki zdrowotnej w okresie powojennym wzorowany był na radzieckim mode-
lu ochrony zdrowia (tzw. model Siemaszki). Jego głównymi cechami była silna centralizacja 
i hierarchiczny układ organizacyjny oraz budżetowe finansowanie (w przeważającej mierze 
z budżetu centralnego). W okresie PRL model ten był modyfikowany, ale zasadnicza jego zmiana 
nastąpiła w końcu lat dziewięćdziesiątych. Wprowadzono wówczas system obowiązkowego 
ubezpieczenia zdrowotnego, a finansowanie z budżetu centralnego spadło do drugorzędnej 
roli (zob. rozdział trzeci punkt 3.2). W wyniku decentralizacji władzy admini-stracyjnej gros 
funkcji zarządczych oraz własność większości publicznych placówek ochrony zdrowia prze-
kazano z rąk rządu (Ministerstwa Zdrowia) samorządom terytorialnym: gminom, powiatom 
i województwom.

 Zgodnie z art. 68 Konstytucji RP z 1997 roku wszyscy obywatele, niezależnie od ich 
sytuacji materialnej, mają prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej fi -
nansowanych ze środków publicznych. System obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego 
obejmuje około 98% populacji, w tym członków rodzin osób płacących składki ubezpiecze-
niowe oraz pewne grupy społeczne, których składki pokrywane są z budżetu państwa (zob. 
rozdziały trzeci i piąty). Ramy prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oparte są na 
kilku podstawowych regulacjach prawnych: Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych2, Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej3 oraz na przepisach harmonizujących prawo polskie z prawem UE.

 Funkcje zarządcze, fi nansowania oraz nadzoru i kontroli rozdzielone są pomiędzy 
Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz samorządy terytorialne. NFZ 
fi nansuje świadczenia opieki zdrowotnej i kontraktuje je z publicznymi i niepublicznymi 
świadczeniodawcami. Nadzór nad działalnością NFZ sprawuje Ministerstwo Zdrowia (tj. 
minister właściwy do spraw zdrowia), natomiast nadzór w zakresie gospodarki fi nansowej 
Funduszu sprawuje Ministerstwo Finansów (tj. minister właściwy do spraw fi nansów publicz-
nych). Ministerstwo Zdrowia jest ponadto odpowiedzialne za wytyczanie polityki zdrowotnej, 
fi nansowanie i wdrażanie programów zdrowotnych, fi nansowanie wybranych świadczeń 
wysokospecjalistycznych i większych inwestycji, badania naukowe oraz kształcenie kadr 
medycznych. Pełni ponadto liczne funkcje nadzorcze, a także (w stosunku do niektórych 
podmiotów) bezpośrednie funkcje kierownicze. Na każdym szczeblu administracji terytorialne 
władze samorządowe są odpowiedzialne za identyfi kowanie potrzeb zdrowotnych swoich 
mieszkańców, planowanie podaży świadczeń zdrowotnych, promocję zdrowia, a w stosunku 
do publicznych jednostek opieki zdrowotnej, dla których są organami założycielskimi, pełnią 

2 Dz. U. 2004 Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
3 Dz. U. 2011 nr 112, poz. 654.
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pewne funkcje związane z zarzadzaniem kadrami placówek, finansowaniem inwestycji, oraz 
funkcje nadzorcze i kontrolne w tym zakresie.
 Ubezpieczenia zdrowotne stanowią odrębną część systemu ubezpieczeń społecznych 
i posiadają własny fundusz ubezpieczeniowy (NFZ). System ubezpieczeń społecznych 
zapewnia świadczenia pieniężne osobom w wieku emerytalnym, osobom niezdolnym do 
wykonywania pracy na skutek inwalidztwa, choroby, macierzyństwa, nieszczęśliwych wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych. Głównymi świadczeniami systemu ubezpieczeń 
społecznych są emerytury i renty. Rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w sektorze zdrowotnym ograniczona jest 
do pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne odpowiednio od osób uzyskujących 
dochody poza sektorem rolnym i od osób uzyskujących dochody w sektorze rolnym, oraz 
odprowadzania ich do NFZ. Za ściąganie składek zdrowotnych ZUS i KRUS pobierają od NFZ 
niewielką opłatę.

 Uproszczony zarys struktury systemu ochrony zdrowia przedstawia rysunek 2.1. 
Zagadnienia organizacji systemu oraz role i obowiązki kluczowych instytucji zarządczych 
i finansujących oraz nadzorująco – kontrolnych przedstawiono szczegółowo w dalszej czę-
ści rozdziału.
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Rysunek 2.1
Zarys struktury systemu ochrony zdrowia
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2.2 Kontekst historyczny

Lata 1918-1989

 Początki polskiego sektora zdrowia sięgają okresu międzywojennego (1918–1939). Ustawa 
o ubezpieczeniu zdrowotnym4, która weszła w życie w 1920 roku, obejmowała swoim zasięgiem 
jedynie pracowników najemnych, czyli około 7% populacji. Wzorowana była na niemieckim sys-
temie kas chorych (tzw. model Bismarka), chociaż kładła większy akcent na terytorialną strukturę 
kas oraz ich samorządność (Sadowska, 1993). Sprawy zdrowia stały się przedmiotem działań 
Ministerstwa Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy wyodrębnionego z rządu 
już w 1918 roku. Aktywność resortu koncentrowała się wokół walki z chorobami zakaźnymi oraz 
na propagowaniu i wprowadzaniu zasad higieny w społeczeństwie.

 Po drugiej wojnie światowej działania publiczne w dziedzinie zdrowia koncentrowały 
się na zwalczaniu epidemii chorób zakaźnych. W 1944 roku powstał Komisariat do Walki z Epi-
demiami, który stał się zaczynem struktury ministerialnej. Powstałe w 1945 roku Ministerstwo 
Zdrowia początkowo opierało się na doświadczeniach przedwojennych, jednak po kilku latach, 
wraz z tendencjami centralistycznymi oraz włączaniem poszcze-gólnych sektorów do systemu 
planowania centralnego, ochrona zdrowia została zorganizowana (w roku 1950) na wzór so-
wieckiego modelu komisarza Siemaszki. Administracja systemu ochrony zdrowia, jak również 
gospodarki, została silnie scentralizowana (Golinowska, 1990). Aktywność w sektorze zdrowotnym 
w tym okresie koncentrowała się na tworzeniu zasobów dla sektora zdrowotnego: tworzeniu sieci 
placówek ochrony zdrowia oraz kształceniu lekarzy i pielęgniarek. Główny program zdrowotny 
dotyczył opieki nad matką i dzieckiem oraz zmniejszania umieralności niemowląt. Świadczenia 
opieki zdrowotnej oferowane były bezpłatnie wszystkim pracownikom sektora państwowego 
w zakładach pracy (przychodnie zakładowe) oraz w przychodniach rejonowych.

 Właściciele prywatnych gospodarstw rolnych i ich rodziny nie mieli dostępu do bezpłatnej 
publicznej ochrony zdrowia aż do 1972 roku, kiedy to zasięg usług zdrowotnych został rozszerzony 
również na rolników. Pomimo ekspansji modelu Siemaszki w ciągu kolejnych dekad, nie wszystkie 
jego aspekty zostały wdrożone. Na przykład, nigdy nie zakazano prowadzenia indywidualnych 
praktyk lekarskich a ich liczba z bie-giem czasu zwiększała się. Ponadto, tworzone były spółdzielnie 
lekarskie (lekarzy specjalistów) z intencją dostarczania świadczeń grupom ludności nieobjętych pań-
stwowym systemem opieki zdrowotnej, które de facto powszechnie uzupełniały system państwowy.

 W okresie PRL nastąpiły również istotne zmiany w organizacji udzielania świadczeń zdro-
wotnych. W 1972 roku dokonano zespolenia organizacyjnego leczni-ctwa szpitalnego i ambu-
latoryjnego, tworząc tzw. Zespoły Opieki Zdrowotnej (ZOZy). Miały one w sposób zintegrowany 
zarządzać opieką zdrowotną, jak również niektórymi świadczeniami z zakresu opieki społecznej. 
Zespoły Opieki Zdrowotnej reprezentowały propagowany przez WHO model lokalnie zintegro-
wanej opieki zdrowotnej (ang. district health care model) (Tarimo, 1991; Regal, 2003). Wzmocnienie 
pozycji lekarza wojewódzkiego, a następnie lokalnych ZOZów, było głównym celem kolejnej fali 
reform: uprawnienia Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej zostały ograniczone, natomiast 
województwa i ZOZy otrzymały szersze uprawnienia administracyjne także w zakresie polityki 

4 Ustawa z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz.U. RP Nr 44, poz.272).
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zdrowotnej (do okresu lat osiemdziesiątych).
 
 Szeroki dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej formalnie zapewniony w systemie gospo-
darki centralnie planowanej, mimo licznych niedoborów i wad (np. niedobory leków, niska jakość 
opieki, przestarzały sprzęt medyczny), tworzył przekonanie o powszechnej dostępności usług 
medycznych i w konsekwencji miał długotrwały wpływ na negatywny stosunek społeczeństwa 
do projektów wprowadzania współudziału w finansowaniu świadczeń zdrowotnych. Obserwo-
wana ciągle ogólna niechęć do wzięcia osobistej odpowiedzialności za ochronę zdrowia utrudnia 
wprowadzenie niektórych reform, takich jak np. współpłacenie, czy dodatkowe dobrowolne ubez-
pieczenia zdrowotne. Innym skutkiem poprzedniego systemu, charakteryzującego się niedoborem 
i niskimi płacami personelu medycznego, była korupcja wśród pracowników ochrony zdrowia oraz 
zwyczaj wręczania lekarzom upominków i innych dowodów wdzięczności przez pacjentów.

Przekształcenia systemu ochrony zdrowia po 1989 roku

 Zmiany systemu ochrony zdrowia po 1989 roku przebiegały równolegle z procesem bardzo 
szybkiego przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej (wdrożonego 
za pomocą terapii szokowej, tzw. „big push”). Przemiany gospodarcze zaczęły się już wcześniej 
(wprowadzenie swobody działalności gospodarczej, uwolnienie cen), jeszcze w okresie ostatniego 
rządu PRL – rządu premiera Mieczysława Rakowskiego (lata 1988-1989). Natomiast pierwsze zmiany 
w sektorze zdrowia, wprowadzone w latach 1991-1998, nie były tak radykalne. Koncentrowały się na 
problematyce decentralizacji opieki zdrowotnej, przyzwoleniu na tzw. prywatyzację założycielską 
przychodni oraz specjalistycznych praktyk lekarskich. Następowała modernizacja infrastruktury 
świadczeniodawców publicznych. Największą zmianą tego okresu było przyznanie państwowym 
szpitalom znacznej autonomii oraz odpowiedzialności za zarządzanie własnym budżetem (ustawa 
o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 roku) (rys. 2.1).

 Z dniem 1 stycznia 1999 roku weszła w życie Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym5. Na mocy tejże ustawy dotychczasowy system opieki zdrowot-
nej zastąpiono systemem ubezpieczeniowym. Do życia powołano kasy chorych jako publiczne 
instytucje ubezpieczeniowe. Utworzono ich łącznie 17 – po jednej w każdym województwie oraz 
odrębną kasę branżową dla służb mundurowych (pracowników policji, wojska, więziennictwa, 
straży pożarnej, służb granicznych oraz kolei państwowych i transportu morskiego). Reforma 
ochrony zdrowia została wprowadzona wraz z trzema innymi kosztownymi reformami społecznymi 
(emerytalną, edukacyjną i decentralizacyjną) i to w okresie spowolnienia gospodarczego przełomu 
dekad, co spowodowało, że potrzebne środki dla tworzenia nowych instytucji oraz potrzebnych 
instrumentów były wysoce niewystarczające. Wskutek niedostatecznego przygotowania reformy 
w ramach jednolitej strategii oraz mechanizmów finansowania, wystąpiły znaczące różnice 
w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz ich jakości pomiędzy poszczególnymi kasami (woje-
wództwami). Różnice te, potencjalnie naruszające konstytucyjną zasadę równości w dostępie do 
świadczeń, wpłynęły także na niski poziom społecznego zadowolenia z systemu opieki zdrowotnej. 
Stąd, po zaledwie trzech latach funkcjonowania, kasy chorych zastąpiono centralną instytucją 
ubezpieczeniową – NFZ.6 Na mocy Ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpie-

5 Dz. U 1997 Nr 28, poz. 153.

6 Ważnym czynnikiem politycznym, który przyczynił się do zlikwidowania kas chorych, było dojście do władzy w 2001 roku utworzonej 
przez SLD koalicji rządowej. Już podczas kampanii wyborczej SLD zadeklarował plany zniesienia kas chorych i zastąpienia ich przez bardziej 
skoncentrowany system.
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czeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia utworzono centralę NFZ oraz 16 oddziałów, po jednym 
w każdym z województw. W celu wyeliminowania regionalnych różnic w dostępie do świadczeń 
ustawa wprowadziła jednolite procedury kontraktowania świadczeń oraz kontyngentowania 
świadczeń – limity punktowe na kontraktowane usługi. Główne zasady reformy z 1999 r., takie jak 
rozdzielenie funkcji płatnika i świadczeniodawcy oraz autonomia publicznych świadczeniodawców, 
a w tym – szpitali, zostały zachowane. W funkcjonowaniu ochrony zdrowia pojawiły się trudności 
związane z brakiem równowagi finansowej systemu. Z jednej strony wprowadzono więc program 
podwyższania składki zdrowotnej w celu podniesienia przychodów systemu, a z drugiej – rozpoczęto 
debatę o ograniczeniu wydatków przez wprowadzenie koszyka świadczeń gwarantowanych.

 W atmosferze debaty na temat konieczności wprowadzenia koszyka świadczeń Trybunał 
Konstytucyjny orzekł o niezgodności Ustawy o ubezpieczeniu w NFZ z Konstytucją. Zakwe-
stionowane zostały następujące cechy ustawy: (1) nieprecyzyjne sformułowanie postanowień 
ustawy, co mogłoby prowadzić do uznaniowości podejmowania decyzji w systemie; (2) brak 
wystarczających gwarancji, które zapewniłyby wszystkim równy dostęp do świadczeń (na przykład, 
ustawa nie definiowała precyzyjnie pojęcia świadczeń gwarantowanych); (3) brak mechanizmów 
kontrolowania finansów NFZ przez Ministerstwo Finansów, Parlament i ubezpieczonych; (4) brak 
zdefiniowania relacji pomiędzy NFZ a budżetem Państwa, co potencjalnie mogłoby implikować 
odpowiedzialność Państwa za długi NFZ; oraz (5) inne nieprecyzyjne i sprzeczne postanowienia, 
na przykład, pokrywające się kompetencje NFZ i Ministerstwa Zdrowia oraz brak precyzyjnie 
sformułowanych uprawnień nadzorczych Ministerstwa Zdrowia. Kwestionowana ustawa została 
zastąpiona Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

 Ustawa z 2004 roku zdefiniowała tzw. negatywny koszyk świadczeń (tzn. wskazała 
świadczenia nie finansowane ze środków publicznych7). Wszystkie inne świadczenia, które nie 
znalazły się w koszyku negatywnym, przysługiwały pacjentom w ramach obowiązujących prze-
pisów. Nowelizacja tej ustawy w 2009 roku zobowiązała Ministerstwo Zdrowia do publikowania 
pozytywnych koszyków świadczeń, w związku z czym do końca września 2009 roku wydano 
trzynaście aktów wykonawczych dotyczących gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej 
(tzw. rozporządzenia koszykowe) (zob. rozdział trzeci, punkt 3.1). W nowelizacji z 2009 roku oraz 
w Ustawie z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach8 zawarte zostały dodatkowe przepisy regulujące 
zasady włączania usług zdrowotnych do koszyków świadczeń.

 Celem kolejnej Ustawy – o działalności leczniczej, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 
roku, było przekształcenie szpitali publicznych (oraz innych publicznych świadczeniodawców) 
w spółki prawa handlowego. Ustawa ta stanowi kontynuację wcześniejszych prób skomercjali-
zowania publicznych szpitali, które miały na celu poprawę zarządzania ich gospodarką finansową 
oraz redukcję zadłużenia (zob. rozdział 6). Ustawa o działalności leczniczej zastąpiła pojęcie „zakład 
opieki zdrowotnej” pojęciem „podmiot leczniczy”.

7 Ze składek ubezpieczeniowych odprowadzanych do NFZ, budżetu państwa oraz budżetów samorządów terytorialnych.

8 Dz. U. 2001 Nr 97, poz. 1050.
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2.3 Organizacja

Ministerstwo Zdrowia

 W okresie transformacji rola Ministerstwa Zdrowia znacznie się zmieniła. Ministerstwo, 
niegdyś odpowiedzialne zarówno za fi nansowanie, jak i organizowanie świadczeń zdrowotnych, 
obecnie posiada głównie funkcje o charakterze strategicznym, politycznym (m.in. kształtowanie 
i wytyczanie kierunków polityki zdrowotnej poprzez wykorzystanie narzędzi takich jak Narodowy 
Program Zdrowia) i kontrolnym. Ma ono wpływ na instytucjonalny i funkcjonalny kształt całego 
systemu ochrony zdrowia, posiadając inicjatywę ustawodawczą, pełniąc funkcje koordynacyjne 
w stosunku do programów zdrowotnych oraz opracowując wytyczne programów zapobiegania 
chorobom i promocji zdrowia, oraz, wspólnie z województwami, odpowiada za ocenę dostępności 
do opieki zdrowotnej. Jest również odpowiedzialne za główne inwestycje krajowe, np. fi nansowanie 
szczególnie drogiego sprzętu medycznego (odpowiedzialność w tym zakresie Ministerstwo dzieli 
z samorządami terytorialnymi), za badania naukowe oraz kształcenie kadr medycznych, a także 
za wyznaczanie i monitorowanie standardów ochrony zdrowia. W przypadku badań medycz-
nych, Ministerstwo jest odpowiedzialne (w sensie administracyjnym) jedynie za instytucje, które 
fi nansuje bezpośrednio z budżetu, w tym za Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
(CMKP), Instytut Matki i Dziecka oraz Instytut Kardiologii. Ministerstwo fi nansuje (via budżet 
centralny) wybrane świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego oraz zatwierdza przygo-
towywane przez wojewodów regionalne plany ratownictwa medycznego. Nadzoruje również 
lecznictwo uzdrowiskowe oraz reguluje (w porozumieniu z izbami zawodowymi) wykonywanie 
zawodów medycznych.

 Ministerstwo posiada również szereg funkcji nadzorczych. Obejmują one nadzór nad Głów-
nym Inspektoratem Farmaceutycznym, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL,WMiPB) oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym 
(GIF), który odpowiedzialny jest za monitorowanie higieny w różnych obszarach życia, jakości 
żywności oraz za bezpieczeństwo i warunki sanitarne w placówkach opieki zdrowotnej. Jedną 
z nowych funkcji nadzorczych jest nadzór nad utworzoną w 2005 roku Agencją Oceny Technologii 
Medycznych (AOTM).

Narodowy Fundusz Zdrowia

 Głównym zadaniem NFZ – głównego płatnika – jest fi nansowanie świadczeń zdrowotnych 
(z pobranych składek ubezpieczeniowych) dla uprawnionych do nich osób. NFZ negocjuje i podpi-
suje ze świadczeniodawcami umowy o udzielanie świadczeń (ustala ich wartość, ilość i strukturę), 
monitoruje wywiązywanie się z warunków tychże umów oraz odpowiada za ich rozliczanie. Jakość 
i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej są do pewnego stopnia uzależnione od warunków 
wynegocjowanych w kontraktach z NFZ. Zadaniem płatnika jest również pokrywanie kosztów 
opieki zdrowotnej udzielonej polskim obywatelom w innych państwach członkowskich UE.

 NFZ nie może prowadzić działalności dochodowej, ani (pośrednio lub bezpośrednio) 
prowadzić, być właścicielem lub współwłaścicielem podmiotów prowadzących placówki me-
dyczne. Działalność NFZ nadzoruje Rada Funduszu, która składa się z członków powołanych przez
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Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Prezes Funduszu kieruje działalnością Funduszu 
i reprezentuje go na zewnątrz. Jest on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek 
Ministra Zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu, spośród osób wyłonionych w drodze 
otwartego i konkurencyjnego naboru. Zastępców Prezesa, do spraw służb mundurowych, do 
spraw medycznych oraz do spraw finansowych., powołuje Minister Zdrowia po zasięgnięciu opinii 
Rady Funduszu. Roczny plan finansowy Funduszu jest sporządzany przez Prezesa Funduszu po 
otrzymaniu opinii Rady Funduszu oraz dwóch komisji sejmowych: komisji właściwej do spraw 
finansów publicznych oraz komisji właściwej do spraw zdrowia. Plan finansowy Funduszu wymaga 
zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów.

 NFZ posiada ograniczone uprawnienia regulacyjne z uwagi na fakt, iż zasadniczo skupione 
są one w rękach Ministerstwa Zdrowia (niektórzy eksperci twierdzą, że NFZ jest „fasadą Minister-
stwa Zdrowia”; zob. J. Jończyk, 2006). W 2009 roku, wraz z wprowadzeniem tzw. rozporządzeń 
koszykowych, uprawnienia regulacyjne NFZ zostały zmniejszone. Niemniej jednak, NFZ ma wpływ 
na ceny zakontraktowanych świadczeń. Ponadto, sporządza, wdraża oraz finansuje programy 
zdrowotne (w tym realizuje programy zdrowotne zlecone i finansowane przez Ministra Zdrowia). 
Zadaniem NFZ jest również promocja zdrowia (w tym, prowadzenie wydawniczej działalności 
promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia), monitorowanie ordynacji lekarskich 
oraz prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Monopolistyczna pozycja NFZ była 
wielokrotnie krytykowana przez świadczeniodawców i w ostatnich latach pojawiły się propozycje 
podziału NFZ na kilka konkurujących ze sobą funduszy.

Jednostki samorządu terytorialnego w zdecentralizowanej
strukturze władzy i administracji publicznej

 Konstytucja RP z 1997 roku zdecentralizowała władzę publiczną, zezwalając samorzą-
dom terytorialnym na wykonywanie zadań publicznych niezastrzeżonych dla organów władz 
publicznych na wyższych szczeblach. W obszarze ochrony zdrowia, samorządy terytorialne są 
odpowiedzialne za określenie potrzeb zdrowotnych, dbałość o infrastrukturę opieki zdrowotnej, 
za promocję i profilaktykę zdrowotną (szczególnie w obszarze medycyny pracy, ochrony zdrowia 
psychicznego, problemów alkoholowych i konsumpcji wyrobów tytoniowych). Samorządy woje-
wództw są odpowiedzialne za strategiczne planowanie ochrony zdrowia oparte na rozpoznaniu 
potrzeb zdrowotnych ich mieszkańców.

 Jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla są również organami założyciel-
skimi większości przychodni ambulatoryjnych oraz szpitali powiatowych i wojewódzkich (rys. 2.1) 
i w związku z tym są odpowiedzialne za inwestycje oraz pełnią wobec nich szereg funkcji nadzor-
czych i kontrolnych. Samorządy terytorialne posiadają uprawnienia przekształcania podmiotów 
publicznych w niepubliczne.

 Jako że za bieżące finansowanie świadczeń zdrowotnych odpowiada NFZ, to w praktyce 
samorządy terytorialne mają nieznaczny wpływ na dochody świadczeniodawców i ich ogólną 
sytuację finansową. Jednocześnie, w przypadku gdy zadłużony szpital nie jest w stanie pokryć 
strat we własnym zakresie, organy założycielskie (najczęściej są to powiaty) zobowiązane są 
przejąć jego zobowiązania finansowe i mogą zainicjować procedurę przekształcenia SPZOZ-u 
w spółkę prawa handlowego lub go zlikwidować, jednak tylko wówczas, gdy likwidacja szpitala 
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9 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112 poz.654.

nie stanowi zagrożenia dla zachowania ciągłości i dostępności świadczeń zdrowotnych 
(Golinowska i Włodarczyk, 2002). Zmiany wprowadzone w 2011 r. w ustawie o działalności 
leczniczej9 spowodowały, że proces przekształceń jest stymulowany silniej i bez zabezpieczenia 
geograficznej dostępności świadczeń.

 Na szczeblu województwa obecna jest też władza rządowa reprezentowana przez woje-
wodów. Wojewodowie są odpowiedzialni za koordynację działalności jednostek organizacyjnych 
administracji rządowej i samorządowej na obszarze województwa, w zakresie zapobiegania 
zagrożeniom zdrowia i życia ludności. Wspomagani przez wojewódzkie inspektoraty sanitarne, 
wojewodowie są także odpowiedzialni za nadzór i kontrolę warunków sanitarnych na obszarze 
województw (zob. rozdział piąty, punkt 5.1). Ponadto, prowadzą rejestry podmiotów leczniczych. 
Odpowiadają też za świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego.

 Decentralizacja administracji samorządowej pociągnęła za sobą pewną dezintegrację 
systemu ochrony zdrowia. Ponieważ każdy szczebel administracji samorządowej jest niezależny 
– posiada własne jednostki organizacyjne i własne obowiązki – koordynacja działań w ramach 
sektora zdrowia jest utrudniona. Proponowane obecnie zmiany postulują poprawę koordynacji 
opieki zdrowotnej (Kozierkiewicz, 2011) oraz wzrost roli województw w koordynowaniu działal-
ności niższych szczebli samorządu terytorialnego w obszarze ochrony zdrowia (Kowalska, 2009).

Świadczeniodawcy

 Zgodnie z ustawą z 2011 roku o działalności leczniczej, świadczenia opieki zdrowotnej 
udzielane są przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze, jak również indywidualne i gru-
powe praktyki lekarskie. W podstawowej i specjalistycznej opiece ambulatoryjnej (POZ i AOS) 
dominują świadczeniodawcy niepubliczni (wcześniejsze Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 
– NZOZ) oraz indywidualne praktyki. Publiczne podmioty lecznicze mogą być tworzone przez 
władze na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub centralnym (ministerialnym), 
a także przez publiczne uczelnie medyczne, prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą 
w dziedzinie nauk medycznych. Mogą one funkcjonować jako samodzielne zakłady (Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- SPZOZ), jednostki budżetowe lub instytucje badawcze 
(uprzednio funkcjonujące w formie tzw. jednostek badawczo-rozwojowych – JBR). Do końca 
2010 roku publiczne ZOZ-y mogły również przyjmować formę zakładów budżetowych. Jednostki 
i zakłady budżetowe nie posiadają osobowości prawnej, nie mają wpływu na swoje finanse 
i są całkowicie zależne od środków budżetowych, z których są finansowane. Zdecydowana 
większość publicznych podmiotów leczniczych funkcjonuje jednak w formie samodzielnych 
SPZOZ-ów.

 Model SPZOZ ma kilka mankamentów. Niezależność operacyjna SPZOZ-ów nie jest 
w wystarczającym stopniu powiązana ze stosowną odpowiedzialnością finansową, zaś 
sprawowany przez organy założycielskie nadzór jest ograniczony. Brak odpowiedzialności 
finansowej kierownictwa placówki sprzyja jej zadłużaniu się, nawet wówczas, gdy nie jest to 
konieczne. Wielu ekspertów uznawało prywatyzację SPZOZ-ów za dobry sposób na poprawienie 
zarządzania ich finansami. Od kilku już lat podejmowane były liczne próby przekształcenia 
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SPZOZ-ów w spółki prawa handlowego (zob. rozdział szósty) (Mokrzycka i Kowalska, 2008). 
Wysiłki te zwieńczyła ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 roku. 
Ustawa ta zasadniczo zmieniła formalny status szpitali i zapoczątkowała proces o nieznanych 
jeszcze skutkach dla dostępności usług zdrowotnych (Golinowska, Sowada, Tambor, Dubas i inni, 
2012). Wdrażanie ustawy w zgodzie z Konstytucją wymagać będzie opracowania i uchwalenia 
odpowiednich aktów wykonawczych (Mokrzycka, 2011).

 Działalność lecznicza obejmuje świadczenia stacjonarne (w szpitalach i innych instytucjach, 
takich jak instytucje opieki rehabilitacyjnej, długoterminowej i paliatywnej) oraz świadczenia 
ambulatoryjne. Zgodnie z nową ustawą, świadczenia opieki zdrowotnej mogą być zapewniane 
przez dwa typy świadczeniodawców: podmioty lecznicze oraz praktyki medyczne (tabela 2.1).

Tabela 2.1
Klasyfikacja podmiotów zajmujących się świadczeniem usług leczniczych, ze względu na formę 
prawną

  Podmioty zajmujące się świadczeniem usług leczniczych
Podmioty lecznicze: Praktyki indywidualne i grupowe:
 - Przedsiębiorcy prywatni - Lekarze
 - SPZOZ-y - Lekarze dentyści
 - Jednostki budżetowe - Pielęgniarki
 - Instytuty badawcze - Położne
 - Fundacje i stowarzyszenia - Farmaceuci
 - Kościoły i stowarzyszenia wyznaniowe

 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty10 definiuje 
formy indywidualnej praktyki lekarskiej oraz formy świadczenia usług zdrowotnych na innej 
podstawie niż stałe zatrudnienie11 w instytucjach ochrony zdrowia. Indywidualne i grupowe 
praktyki lekarskie są kluczowymi kategoriami przewidzianymi w ustawie z 1996 roku, niemniej 
jednak praktyka lekarska może być wykonywana również w miejscu wezwania (w domu pacjenta 
lub jakimkolwiek innym miejscu). Praktyka lekarska może być założona wyłącznie przez osobę 
posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarza oraz zezwolenie na prowadzenie praktyki 
lekarskiej i musi być zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Okręgową Izbę Lekarską. 
Dla uniknięcia konfliktu interesów nie jest dozwolone prowadzenie prywatnych praktyk lekar-
skich na terenie publicznych instytucji ochrony zdrowia. Więcej informacji na temat regulacji 
innych rodzajów działalności zawarto w dalszej części rozdziału drugiego.

Izby zawodowe

 Lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, pielęgniarki i położne, oraz diagności laboratoryjni 
są zrzeszeni w izbach zawodowych. Izby reprezentują swoich członków wydając, miedzy innymi, 
opinie eksperckie lub prowadząc mediacje w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Ich 

10 Dz. U. 2005 Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.
11 Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy (a nie Kodeksu Cywilnego).
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12 NIZP-PZH powstał w 1918 r., posiadał wówczas inną nazwę i inne obowiązki.

misją jest także ochrona zdrowia publicznego poprzez sprawowanie nadzoru nad zgodnością 
udzielanych świadczeń z zasadami etyki lekarskiej, deontologii i wskazaniami aktualnej wiedzy 
medycznej. Izby uczestniczą w ustanawianiu standardów edukacji medycznej, prowadzą rejestry 
czynnych zawodowo pracowników służby zdrowia, posiadających prawo wykonywania zawodu 
oraz monitorują ich udział w kształceniu ustawicznym. Izby opracowują ponadto kodeksy etyki 
zawodowej oraz mogą stosować wobec swoich członków środki dyscyplinarne. Członkostwo 
w izbach jest obowiązkowe dla wszystkich praktykujących pracowników służby zdrowia.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) 
otrzymał obecny statut12 w 2008 roku. Instytut prowadzi, między innymi, działalność ekspercką 
dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie zdrowia publicznego (w 
ujęciu szerszym niż wąskie ujęcie epidemiologiczne lub prawne). Utworzenie instytutu było 
po części odpowiedzią na brak zaplecza eksperckiego przy podejmowaniu istotnych decyzji, 
co zostało obnażone podczas długotrwałego procesu reform.

Rzecznik Praw Pacjenta

 W 2009 roku utworzono odrębny Urząd Rzecznika Praw Pacjenta, którego zadaniem jest 
ochrona interesów pacjenta. Zastąpił on Urząd Praw Pacjenta – jednostkę będącą od 2005 r. 
częścią Ministerstwa Zdrowia. Do kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta należy prowadzenie 
postępowań w sprawach praktyk naruszających indywidualne lub zbiorowe prawa pacjentów, 
wnioskowanie o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmianę aktów prawnych w zakresie 
ochrony praw pacjenta oraz popularyzowanie wiedzy o ochronie praw pacjenta.

2.4. Planowanie

 

 Za planowanie polityki zdrowotnej w Polsce odpowiedzialny jest szereg podmiotów, 
zarówno rządowych, jak i samorządowych. Zasadnicze obowiązki w tym zakresie spoczywają 
jednak na administracji rządowej, która korzysta ze wsparcia eksperckiego instytutów nauko-
wo-badawczych oraz konsultantów krajowych w różnych dziedzinach medycyny. Zdrowie jest 
też przedmiotem planowania strategicznego przedstawianego w dokumentach dotyczących 
średnio- i długookresowego rozwoju kraju, opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego.

 Na szczeblu rządowym główne prace planistyczne dotyczące zdrowia prowadzone 
są w Ministerstwie Zdrowia (polityka zdrowotna) oraz w Ministerstwie Finansów (poziom fi -
nansowania). Minister Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Finansów, corocznie zatwierdza 
propozycję planu fi nansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. W Ministerstwie Zdrowia 
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opracowywane są ponadto programy zdrowotne, takie jak: „Narodowy program zwalczania 
chorób nowotworowych”, „Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki 
i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego w latach 2010-2012: POLKARD”, czy „Narodowy 
Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. Programy te są następnie uchwalane albo przez 
Parlament RP jako ustawy albo jako uchwały Rady Ministrów. Programy zdrowotne są również 
planowane i następnie finansowane przez NFZ. Fundusz prowadzi między innymi „Program 
profilaktyki chorób układu krążenia”, czy „Program wczesnego wykrywania nowotworów szyjki 
macicy i piersi u kobiet”.

 Aktualne założenia polityki zdrowotnej zostały sformułowane w Narodowym Programie 
Zdrowia (NPZ) na lata 2007-2015. Pierwszy NPZ opracowano w latach dziewięćdziesiątych, 
jako odpowiedź na wypracowaną przez WHO strategię „Zdrowie dla wszystkich w roku 2000”. 
Była to próba zjednoczenia wysiłków różnych podmiotów administracji rządowej, organizacji 
pozarządowych (NGO) oraz społeczności lokalnych w celu ochrony, utrzymania oraz poprawy 
zdrowia polskiego społeczeństwa. Obecna edycja NPZ, zawiera osiem celów strategicznych oraz 
piętnaście celów ope-racyjnych (tabela 2.2), które sformułowano w oparciu o zidentyfikowane 
potrzeby zdrowotne populacji. Kluczowym celem Programu jest poprawa zdrowia i związanej 
ze zdrowiem jakości życia oraz zmniejszenie różnic w stanie zdrowia społeczeństwa. Cele te 
mają zostać osiągnięte poprzez promocję zdrowego stylu życia, poprawę warunków życia, pracy 
i nauki, sprzyjających dobremu zdrowiu oraz poprzez mające związek ze zdrowiem działania 
samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych.
 
 Trzy pierwsze cele strategiczne NPZ mają odrębne źródła finansowania13. Pozostałe cele 
są lub były pokrywane z dotacji budżetowych na różne programy zdrowotne, np. Program 
psychicznej opieki zdrowotnej 2006-2008. Zakres finansowania NPZ w dużym stopniu zależy 
od poziomu identyfikacji potrzeb zdrowotnych populacji przez podmioty odpowiedzialne za 
realizację tych celów oraz od dostępnych środków. Od 1998 r. cele operacyjne określone w NPZ 
są monitorowane. Realizacja Naro-dowego Programu Zdrowia jest obecnie monitorowana przez 
NIZP-PZH na zlecenie Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Tabela 2.2
Strategiczne i operacyjne cele Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015

13 Są one zdefiniowane w Narodowym Programie Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego, Narodowym Programie 
Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Tabela 2.2  
Strategiczne i operacyjne cele Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015 
Cele strategiczne Cele operacyjne 
1. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z 

powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu 
2. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z 

powodu nowotworów złośliwych 
3. Zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku 

wypadków i ograniczenie ich skutków 
4. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania 

prewencyjno-promocyjne 
5. Zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie 

negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-
stawowego 

6. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z 
powodu przewlekłych chorób układu oddechowego 

7. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i 
zakażeniom 

8. Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie 
zdrowia populacji 

 

I Cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie 
promocji zdrowia: 
1. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu 
2. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz 

zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem 
3. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej 

żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości 
4. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności 
5. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i 

związanych z tym szkód zdrowotnych 
6. Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku 

życia i pracy oraz ich skutków zdrowotnych i poprawa stanu 
sanitarnego kraju 

 
II Cele operacyjne dotyczące wybranych populacji: 
7. Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym 

dzieckiem 
8. Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i 

psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym 
problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży 

9. Stworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób 
starszych 

10. Tworzenie warunków dla aktywnego życia osób 
niepełnosprawnych 

11. Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży 
 
III Niezbędne działania ze strony ochrony zdrowia i samorządu 
terytorialnego: 
12. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa 
13. Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie 

skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, 
w tym przestrzegania praw pacjenta 

14. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad 
osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami 
mózgowymi, nowotworami, powikłaniami cukrzycy, 
chorobami układu oddechowego oraz chorobami 
reumatycznymi, szczególnie przez działania podstawowej 
opieki zdrowotnej 

15. Zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony 
zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 

W oparciu o ostatni cel strategiczny, zakłada się również realizację 
następujących celów: 
 
1. Osiągnięcie pełnego dostępu pacjentów do podstawowej opieki 

zdrowotnej – przyjęcie w dniu zgłoszenia 
2. Wypracowanie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 

mechanizmu opieki zdrowotnej ukierunkowanej na grupy 
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

3. Zmniejszenie różnic w stanie zdrowia dzieci i młodzieży z 
różnych geograficznie i społecznie obszarów 

 

Źródło: Opracowane na postawie Załącznika do Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. (Nr 90/2007). 

Na szczeblu rządowym planowane są działania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego, wymagające koordynacji 
międzyregionalnej i/lub znacznych środków finansowych. Przykładowo, kwestie związane z pomocą ofiarom klęsk 
żywiołowych lub wypadków transportowych, które wymagają znacznego wysiłku logistycznego oraz wykorzystania 
zasobów szczebla centralnego, są przygotowywane przez wojewodów, a następnie akceptowane na szczeblu rządowym. 
Najbardziej kompleksowe planowanie (przy bliższej współpracy Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz wojewodów) dotyczy 
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zob. rozdział  piąty, punkt 5.5).  

Planowanie inwestycji w sektorze zdrowotnym jest rozproszone. Kompetencje w tym zakresie posiadają  głównie 
samorządy terytorialne, które pełnią funkcje właścicielskie wobec zakładów opieki zdrowotnej i są odpowiedzialne za 
zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Minister Zdrowia w ograniczonym zakresie koordynuje proces 
planowania inwestycji oraz tworzenia nowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zapotrzebowanie na nowe 
inwestycje jest pośrednio determinowane przez NFZ w Planie zakupu świadczeń (de facto tzw. jednostek 
rozliczeniowych), który determinuje nie tylko potrzeby kadrowe, ale również wymagania dotyczące obiektów opieki 
zdrowotnej i ich wyposażenia.  
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Tabela 2.2  
Strategiczne i operacyjne cele Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015 
Cele strategiczne Cele operacyjne 
1. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z 

powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu 
2. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z 

powodu nowotworów złośliwych 
3. Zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku 

wypadków i ograniczenie ich skutków 
4. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania 

prewencyjno-promocyjne 
5. Zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie 

negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-
stawowego 

6. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z 
powodu przewlekłych chorób układu oddechowego 

7. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i 
zakażeniom 

8. Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie 
zdrowia populacji 

 

I Cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie 
promocji zdrowia: 
1. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu 
2. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz 

zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem 
3. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej 

żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości 
4. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności 
5. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i 

związanych z tym szkód zdrowotnych 
6. Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku 

życia i pracy oraz ich skutków zdrowotnych i poprawa stanu 
sanitarnego kraju 

 
II Cele operacyjne dotyczące wybranych populacji: 
7. Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym 

dzieckiem 
8. Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i 

psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym 
problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży 

9. Stworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób 
starszych 

10. Tworzenie warunków dla aktywnego życia osób 
niepełnosprawnych 

11. Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży 
 
III Niezbędne działania ze strony ochrony zdrowia i samorządu 
terytorialnego: 
12. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa 
13. Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie 

skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, 
w tym przestrzegania praw pacjenta 

14. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad 
osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami 
mózgowymi, nowotworami, powikłaniami cukrzycy, 
chorobami układu oddechowego oraz chorobami 
reumatycznymi, szczególnie przez działania podstawowej 
opieki zdrowotnej 

15. Zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony 
zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 

W oparciu o ostatni cel strategiczny, zakłada się również realizację 
następujących celów: 
 
1. Osiągnięcie pełnego dostępu pacjentów do podstawowej opieki 

zdrowotnej – przyjęcie w dniu zgłoszenia 
2. Wypracowanie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 

mechanizmu opieki zdrowotnej ukierunkowanej na grupy 
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

3. Zmniejszenie różnic w stanie zdrowia dzieci i młodzieży z 
różnych geograficznie i społecznie obszarów 

 

Źródło: Opracowane na postawie Załącznika do Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. (Nr 90/2007). 

Na szczeblu rządowym planowane są działania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego, wymagające koordynacji 
międzyregionalnej i/lub znacznych środków finansowych. Przykładowo, kwestie związane z pomocą ofiarom klęsk 
żywiołowych lub wypadków transportowych, które wymagają znacznego wysiłku logistycznego oraz wykorzystania 
zasobów szczebla centralnego, są przygotowywane przez wojewodów, a następnie akceptowane na szczeblu rządowym. 
Najbardziej kompleksowe planowanie (przy bliższej współpracy Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz wojewodów) dotyczy 
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zob. rozdział  piąty, punkt 5.5).  

Planowanie inwestycji w sektorze zdrowotnym jest rozproszone. Kompetencje w tym zakresie posiadają  głównie 
samorządy terytorialne, które pełnią funkcje właścicielskie wobec zakładów opieki zdrowotnej i są odpowiedzialne za 
zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Minister Zdrowia w ograniczonym zakresie koordynuje proces 
planowania inwestycji oraz tworzenia nowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zapotrzebowanie na nowe 
inwestycje jest pośrednio determinowane przez NFZ w Planie zakupu świadczeń (de facto tzw. jednostek 
rozliczeniowych), który determinuje nie tylko potrzeby kadrowe, ale również wymagania dotyczące obiektów opieki 
zdrowotnej i ich wyposażenia.  

Źródło: Opracowane na postawie Załącznika do Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. (Nr 90/2007).

 Na szczeblu rządowym planowane są działania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego, 
wymagające koordynacji międzyregionalnej i/lub znacznych środków finansowych. Przykładowo, 
kwestie związane z pomocą ofiarom klęsk żywiołowych lub wypadków transportowych, które 
wymagają znacznego wysiłku logistycznego oraz wykorzystania zasobów szczebla centralne-
go, są przygotowywane przez wojewodów, a następnie akceptowane na szczeblu rządowym. 
Najbardziej kompleksowe planowanie (przy bliższej współpracy Ministerstwa Zdrowia, NFZ 
oraz wojewodów) dotyczy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zob. rozdział 
piąty, punkt 5.5).

 Planowanie inwestycji w sektorze zdrowotnym jest rozproszone. Kompetencje w tym 
zakresie posiadają głównie samorządy terytorialne, które pełnią funkcje właścicielskie wobec 
zakładów opieki zdrowotnej i są odpowiedzialne za zaspokojenie potrzeb zdrowotnych miesz-
kańców. Minister Zdrowia w ograniczonym zakresie koordynuje proces planowania inwestycji 
oraz tworzenia nowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zapotrze-bowanie 
na nowe inwestycje jest pośrednio determinowane przez NFZ w Planie zakupu świadczeń (de 
facto tzw. jednostek rozliczeniowych), który determinuje nie tylko potrzeby kadrowe, ale również 
wymagania dotyczące obiektów opieki zdrowotnej i ich wyposażenia.

 Na szczeblu rządowym nie prowadzi się planowania strategicznego zasobów ludzkich na 
potrzeby ochrony zdrowia14. Prowadzi się natomiast planowanie krótkookresowe (bieżące). Zadania 
Ministra Zdrowia związane z tym planowaniem realizowane są we współpracy z Ministrem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (zob. kolejny punkt rozdziału drugiego). Informacje na temat potrzeb 
kadrowych w sektorze ochrony zdrowia są gromadzone i analizowane przez konsultantów kra-
jowych i wojewódzkich z różnych dziedzin medycyny we współpracy z Departamentem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. Konsultantów medycznych mogą powoływać: 
Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej oraz wojewodowie. Rola konsultantów sprowadza 
się głównie do wydawania opinii w sprawach związanych z daną specjalizacją lub dziedziną 
medycyny, w tym opinii na temat edukacji i szkolenia zawodowego. Corocznie we współpracy 

14 Pierwsza próba sporządzenia strategicznego modelu planowania zasobów ludzkich w ochronie zdrowia w Polsce została zainicjowana
na początku lat dziewięćdziesiątych przez Ministerstwo Zdrowia i była prowadzona przez Uniwersytet Jagielloński. Inicjatywa ta, mimo 
że obiecująca, została jednak w 1995 roku zawieszona. Od tamtej pory nie miały miejsca żadne znaczące zmiany dotyczące planowania 
strategicznego zasobów ludzkich. Nie podejmowano również żadnych kroków w celu poprawy sytuacji.
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z konsultantami Minister Zdrowia określa limity przyjęć na studia medyczne, które są ostatecz-
nie ustalane w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy uwzględnieniu 
zgłoszonych przez uczelnie medyczne możliwości dydaktycznych oraz zapotrzebowania na 
absolwentów kierunków medycznych.

2.5 Zdrowie w innych sektorach

 Cele zdrowotne, a szczególnie bezpieczeństwo zdrowotne, brane są pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji nie tylko w sektorze zdrowia. W obszarze rolnictwa, są one rozpatrywane 
w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa płodów rolnych i stosowania chemikaliów, które 
mogą wpływać na zdrowie konsumenta. Poziom szkodliwych substancji chemicznych w płodach 
rolnych monitorowany jest przez instytucje podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Produkcja i przetwarzanie żywności nadzorowane są przez Główny Inspektorat Weterynarii, a na 
poziomie sprzedaży detalicznej kontrolę przejmuje Główny Inspektorat Sanitarny, który podlega 
Ministrowi Zdrowia (zob. rozdział piaty, punkt 5.1). Inspektorat Sanitarny wraz z Państwową 
Inspekcją Pracy nadzoruje również bezpieczeństwo w miejscu pracy i warunki pracy oraz wraz 
z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska ocenia zgodność z normami środowiskowymi 
i ich wpływ na zdrowie człowieka. Medycyna pracy i bezpieczeństwo pracowników rolnych 
monitorowane są przez Instytut Medycyny Wsi.

 Ograniczaniu zachowań ryzykownych, zagrażających zdrowiu, służą odpowiednie regulacje 
związane z paleniem tytoniu oraz nadmiernym spożyciem alkoholu. W 2010 roku Polska zaostrzyła 
prawo antytytoniowe, nowelizując Ustawę z 1995 r.15 i wprowadzając dalsze ograniczenia oraz 
wyższe kary za palenie w miejscach publicznych. Sprzedaż, konsumpcję i reklamowanie alkoholu 
reguluje Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi16. Zgodnie z tą ustawą, zadania przeciwdziałania i ograniczania oraz łagodzenia 
skutków nadmiernego picia alkoholu zostały powierzone specjalnej instytucji – Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), podlegającej Ministerstwu Zdrowia. 
Ponadto, w celu ograniczenia konsumpcji napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych, 
nałożono na nie wysoki podatek akcyzowy.

 Zdrowie brane jest również pod uwagę przy planowaniu i wdrażaniu programów 
reagowania kryzysowego, zaś samo Ministerstwo Zdrowia reprezentowane jest w Grupie 
Zarządzania Kryzysowego.

 Konkretne cele związane ze zmniejszeniem częstości występowania urazów, szczególnie 
tych odniesionych w wypadkach drogowych, uwzględnione są w specjalnym załączniku do NPZ 
i leżą w zakresie obowiązków Ministerstwa Transportu. W swojej pracy Ministerstwo Transportu 
konsultuje się z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w której reprezentowane 
jest Ministerstwo Zdrowia.

15 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

16 Dz. U. 1982 Nr 35, poz. 230, z późn. zm., ostatnio znowelizowana w 2009 roku.
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 Od 2002 roku wszystkie akty normatywne, zanim zostaną przyjęte jako pierwszy projekt 
ustawy, poddawane są konsultacjom społecznym. Każdy nowy akt prawny lub zmiana istnieją-
cego aktu prawnego muszą być poprzedzone oceną skutków regulacji, wskazującą podmioty 
(publiczne i prywatne), które mogą być potencjalnie dotknięte przez dany przepis prawny; 
oszacowuje się również potencjalny wpływ regulacji na zdrowie populacji. Ocena dokonywana 
jest w trybie międzyministerialnych konferencji uzgodnieniowych, zaś podejmowanie decyzji 
często wspierane jest opiniami właściwych instytucji badawczych.

 Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 nie został wyposażony w instrumenty admini-
stracyjne, które mogłyby bezpośrednio wpływać na sektor zdrowia, bądź inne sektory, niemniej 
zawiera on ogólne wskazówki postępowania, które dotyczą zdrowia i różnych sektorów poza 
sektorem zdrowia. Ponieważ realizacja większości celów NPZ wymaga współpracy między-
sektorowej, w 1997 roku powołano Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny NPZ, by kierował 
wdrażaniem Programu. W Zespole, któremu przewodniczy Premier oraz Minister Zdrowia jako 
jego zastępca, reprezentowane są wszystkie Ministerstwa i organizacje zaangażowane we wdra-
żanie Programu. Organizacje pozarządowe, społeczności obywatelskie oraz sektor prywatny 
zostały uwzględnione w celach operacyjnych NPZ, odzwierciedlając tym samym ich rosnącą 
rolę w Polsce. W przypadku niektórych celów ich udział jest wymieniony wprost (np. prywatni 
właściciele obiektów sportowych są zachęcani do udostępnienia ich na masowe imprezy 
sportowe, przyczyniając się tym samym do wzrostu aktywności fi zycznej społeczeństwa).
 
Jednym z celów strategicznych NPZ jest eliminacja różnic społecznych i terytorialnych w stanie 
zdrowia populacji. Dodatkowo, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci było 
jednym z kluczowych celów narodowego programu Minister-stwa Pracy i Polityki Społecznej 
„Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna 2008-2010”, który uwzględniał środki mające 
na celu poprawę sytuacji dochodowej rodzin, rozwój usług opieki nad dzieckiem, wyrównanie 
szans edukacyjnych oraz wsparcie dla uczących się dzieci z ubogich rodzin. Ministerstwo Pracy 
realizuje również program przeciwdziałania bezdomności oraz wdraża inicjatywy zapobiegające 
bezrobociu. Różne inne inicjatywy, mające na celu zmniejszenie nierówności w zdrowiu, są 
podejmowane również na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym (np. przeciwdziałanie uzależ-
nieniom alkoholowym i narkotykowym lub przemocy w rodzinie).

2.6 Zarządzanie informacją w ochronie zdrowia

2.6.1 Systemy informacyjne

 Dane na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz stanu zdrowia ludności 
zbierane są przez różne podmioty przy pomocy różnych systemów informacyjnych. Program 
badań statystycznych statystyki publicznej, przygotowywany corocznie przez Radę Statystyki 
i publikowany jako rozporządzenie Rady Ministrów, wyznacza zakres, formę i częstotliwość zbie-
rania danych sprawozdawczych oraz wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich gromadzenie 
(przykłady podmiotów i rodzajów danych określonych w programie na rok 2011 przedstawia 
tabela 2.3). Dane analizowane są przez gromadzące je podmioty oraz Główny Urząd Statystyczny 
(GUS), który również przekazuje stosowne dane instytucjom międzynarodowym, takim jak WHO, 
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Komisja Europejska (dla Eurostatu) lub OECD. Dane statystyki publicznej mogą być gromadzone, 
publikowane i wykorzystywane jedynie w zagregowanej formie, ponieważ Ustawa z dnia 29 
czerwca 1995 roku o statystyce publicznej17 zakazuje publicznego dostępu do danych osobo-
wych i ich publikacji (w innej niż zagregowana formie). Nieterminowe przekazywanie danych 
statystycznych zagrożone jest karą grzywny za niedopełnienie obowiązku statystycznego. 
Ponieważ precyzyjność zbieranych danych nie zawsze może być zagwarantowana, istnieje 
potrzeba szkolenia personelu medycznego w prawidłowym wypełnianiu formularzy statystycz-
nych. Dzięki szkoleniu oraz współpracy pomiędzy polskimi i międzynarodowymi podmiotami 
zajmujących się zbieraniem i analizą danych statystycznych (OECD, Eurostat, WHO), wzrasta 
stopień zgodności polskiej klasyfikacji statystycznej świadczeniodawców opieki zdrowotnej 
(klasyfikacja dostawców dóbr i usług w Międzynarodowej Klasyfikacji Rachunków Zdrowia, 
ICHA-HP) z nową metodologią OECD oraz wymaganiami unijnego raportowania statystycznego.

Tabela 2.3
Przykłady danych zbieranych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej

Źródło: Opracowane na podstawie Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010
 (Dz. U. 2010 Nr 239, poz. 1594).
Uwagi: * CSIOZ zbiera dane dla Ministerstwa Zdrowia. Na przykład, przygotowuje biuletyny statystyczne, które obejmują 
dane i informacje na temat personelu ochrony zdrowia oraz dostarczania świadczeń opieki zdrowotnej

 System informacyjny stosowany przez NFZ jest wykorzystywany głównie do rozliczania 
kontraktów. Dane na temat wykonania świadczeń opieki zdrowotnej są przekazywane elektro-

Tabela 2.3  
Przykłady danych zbieranych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej  
Instytucja / Podmiot zbierający dane Zakres gromadzonych danych 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

(CSIOZ)* 

 

- Personel medyczny zatrudniony w instytucjach ochrony zdrowia  

- Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu 

- Działalność szpitali ogólnych oraz placówek opieki 

długoterminowej (np. liczba pacjentów, liczba łóżek, średni 

czas pobytu pacjenta) 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) 

 

- Dane i prognozy demograficzne i epidemiologiczne 

- Narodowy Rachunek Zdrowia w zakresie opieki 

ambulatoryjnej, ratownictwa medycznego, aptek i uzdrowisk  

- Stan zdrowia ludności (w oparciu o badania ankietowe) 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny (NIZP-PZH) 

- Stan zdrowia, szczegółowe dane o pacjentach przebywających 

w szpitalach 

Instytut Psychiatrii i Neurologii - Działalność i infrastruktura przychodni i szpitali 

psychiatrycznych 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera  - Badania profilaktyczne wśród pracującej ludności 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Przypadki gruźlicy i innych chorób płuc 

Instytut Matki i Dziecka - Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem 

Główny Inspektorat Sanitarny - Zatrucia i infekcje, w tym choroby przenoszone drogą płciową 

- Funkcjonowanie przygranicznych stacji sanitarno-

epidemiologicznych, jak również inspekcji sanitarnej i 

epidemiologicznej  

Narodowe Centrum Krwi - Dawcy krwi, ilość oddanej krwi i produkcja produktów 

krwiopochodnych 
Źródło: Opracowane na podstawie Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 (Dz. U. 2010 Nr 239, poz. 1594). 
Uwagi: * CSIOZ zbiera dane dla Ministerstwa Zdrowia. Na przykład, przygotowuje biuletyny statystyczne, które obejmują dane i informacje na temat personelu ochrony zdrowia oraz dostarczania świadczeń opieki 
zdrowotnej.  

System informacyjny stosowany przez NFZ jest wykorzystywany głównie do rozliczania kontraktów. Dane na temat 
wykonania świadczeń opieki zdrowotnej są przekazywane elektronicznie płatnikowi, który na tej podstawie przygotowuje 
(dla Ministerstwa Zdrowia) raporty o świadczeniu usług finansowanych ze środków publicznych. Zakres przekazywanych 
przez świadczeniodawców danych jest określony w Ustawie z 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych i obejmuje: ilość świadczonych usług opieki zdrowotnej, liczbę pacjentów na 
listach oczekujących, ordynacje lekarskie, zużycie leków refundowanych oraz opłacanie składek zdrowotnych przez 
ubezpieczonych.  

W różnych rejestrach, prowadzonych przez wojewodów, izby zawodowe, instytuty naukowe i badawcze oraz uczelnie 
medyczne, gromadzone są (między innymi) dane o specjalistach opieki zdrowotnej oraz występowaniu poszczególnych 
chorób.  

Systemy informacyjne ochrony zdrowia nie są obecnie w pełni zintegrowane, jednak Rejestr Zakładów Opieki 
Zdrowotnej (RZOZ) prowadzi elektroniczną platformę wymiany informacji (online) „Projekt e-RZOZ”, która ma w 
przyszłości połączyć wszystkie systemy informacyjne ochrony zdrowia18. Rejestr, na podstawie ustawy z 2011 r. o 
działalności podmiotów leczniczych, zostanie przekształcony w Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 
i będzie zawierał nie tylko dane o dawnych zakładach opieki zdrowotnej, ale również o pracownikach opieki zdrowotnej.  

Zdrowie na poziomie indywidualnym monitorowane jest przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (w tym lekarzy 
rodzinnych), pielęgniarki, położne, szkolnych higienistów i innych pracowników opieki zdrowotnej. Na szczeblu 
wojewódzkim i centralnym konsultanci we wszystkich dziedzinach medycyny monitorują zmiany w zdrowiu populacji. 
Dane o ochronie zdrowia gromadzone przez system statystyki publicznej są zgłaszane do wojewódzkich centrów zdrowia 

                                                 

18 zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz. U. 2011 Nr 113, poz.657. 
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- Stan zdrowia ludności (w oparciu o badania ankietowe) 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny (NIZP-PZH) 

- Stan zdrowia, szczegółowe dane o pacjentach przebywających 

w szpitalach 
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psychiatrycznych 
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- Funkcjonowanie przygranicznych stacji sanitarno-

epidemiologicznych, jak również inspekcji sanitarnej i 
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Narodowe Centrum Krwi - Dawcy krwi, ilość oddanej krwi i produkcja produktów 
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Źródło: Opracowane na podstawie Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 (Dz. U. 2010 Nr 239, poz. 1594). 
Uwagi: * CSIOZ zbiera dane dla Ministerstwa Zdrowia. Na przykład, przygotowuje biuletyny statystyczne, które obejmują dane i informacje na temat personelu ochrony zdrowia oraz dostarczania świadczeń opieki 
zdrowotnej.  

System informacyjny stosowany przez NFZ jest wykorzystywany głównie do rozliczania kontraktów. Dane na temat 
wykonania świadczeń opieki zdrowotnej są przekazywane elektronicznie płatnikowi, który na tej podstawie przygotowuje 
(dla Ministerstwa Zdrowia) raporty o świadczeniu usług finansowanych ze środków publicznych. Zakres przekazywanych 
przez świadczeniodawców danych jest określony w Ustawie z 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych i obejmuje: ilość świadczonych usług opieki zdrowotnej, liczbę pacjentów na 
listach oczekujących, ordynacje lekarskie, zużycie leków refundowanych oraz opłacanie składek zdrowotnych przez 
ubezpieczonych.  

W różnych rejestrach, prowadzonych przez wojewodów, izby zawodowe, instytuty naukowe i badawcze oraz uczelnie 
medyczne, gromadzone są (między innymi) dane o specjalistach opieki zdrowotnej oraz występowaniu poszczególnych 
chorób.  

Systemy informacyjne ochrony zdrowia nie są obecnie w pełni zintegrowane, jednak Rejestr Zakładów Opieki 
Zdrowotnej (RZOZ) prowadzi elektroniczną platformę wymiany informacji (online) „Projekt e-RZOZ”, która ma w 
przyszłości połączyć wszystkie systemy informacyjne ochrony zdrowia18. Rejestr, na podstawie ustawy z 2011 r. o 
działalności podmiotów leczniczych, zostanie przekształcony w Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 
i będzie zawierał nie tylko dane o dawnych zakładach opieki zdrowotnej, ale również o pracownikach opieki zdrowotnej.  

Zdrowie na poziomie indywidualnym monitorowane jest przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (w tym lekarzy 
rodzinnych), pielęgniarki, położne, szkolnych higienistów i innych pracowników opieki zdrowotnej. Na szczeblu 
wojewódzkim i centralnym konsultanci we wszystkich dziedzinach medycyny monitorują zmiany w zdrowiu populacji. 
Dane o ochronie zdrowia gromadzone przez system statystyki publicznej są zgłaszane do wojewódzkich centrów zdrowia 

                                                 

18 zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz. U. 2011 Nr 113, poz.657. 

17 Dz. U. 1995 Nr 88, poz. 439, z późn. zm.
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18 zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz. U. 2011 Nr 113, poz.657.

nicznie płatnikowi, który na tej podstawie przygotowuje (dla Ministerstwa Zdrowia) raporty 
o świadczeniu usług finansowanych ze środków publicznych. Zakres przekazywanych przez 
świadczeniodawców danych jest określony w Ustawie z 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i obejmuje: ilość świadczonych usług 
opieki zdrowotnej, liczbę pacjentów na listach oczekujących, ordynacje lekarskie, zużycie leków 
refundowanych oraz opłacanie składek zdrowotnych przez ubezpieczonych.

 W różnych rejestrach, prowadzonych przez wojewodów, izby zawodowe, instytuty nauko-
we i badawcze oraz uczelnie medyczne, gromadzone są (między innymi) dane o specjalistach 
opieki zdrowotnej oraz występowaniu poszczególnych chorób.

 Systemy informacyjne ochrony zdrowia nie są obecnie w pełni zintegrowane, jednak 
Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej (RZOZ) prowadzi elektroniczną platformę wymiany infor-
macji (online) „Projekt e-RZOZ”, która ma w przyszłości połączyć wszystkie systemy informacyjne 
ochrony zdrowia18. Rejestr, na podstawie ustawy z 2011 r. o działalności podmiotów leczniczych, 
zostanie przekształcony w Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i będzie 
zawierał nie tylko dane o dawnych zakładach opieki zdrowotnej, ale również o pracownikach 
opieki zdrowotnej.

 Zdrowie na poziomie indywidualnym monitorowane jest przez lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej (w tym lekarzy rodzinnych), pielęgniarki, położne, szkolnych higienistów 
i innych pracowników opieki zdrowotnej. Na szczeblu wojewódzkim i centralnym konsultanci 
we wszystkich dziedzinach medycyny monitorują zmiany w zdrowiu populacji. Dane o ochronie 
zdrowia gromadzone przez system statystyki publicznej są zgłaszane do wojewódzkich centrów 
zdrowia publicznego. Zagregowane dane wysyłane są do CSIOZ lub NIZP-PZH, które przygo-
towują raporty krajowe. Co kilka lat Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności 
w NIZP-PZH publikuje raport o stanie zdrowia ludności (najnowszy pochodzi z 2008 r.).

 Zbierane informacje odzwierciedlają różne poziomy opieki (tabela 2.2). Dodatkowe 
rozróżnienie pomiędzy różnymi grupami ludności, takimi jak dzieci lub osoby w podeszłym 
wieku, będzie stopniowo wdrażane w przyszłości, na przykład w Platformie P1 budowanej 
przez CSIOZ (zob. rozdział czwarty, punkt 4.1.4).

 Mimo niezaprzeczalnego postępu w dziedzinie informacji, obszar ochrony zdrowia na-
dal wymaga uzupełnień. Nowe informacje miałyby obejmować kompletne rejestry chorób (w 
tym chorób nowotworowych), dane strukturalne o umieralności, oraz, w obszarze zarządzania 
ochroną zdrowia, dane o kosztach świadczenia usług opieki zdrowotnej.

2.6.2 Ocena technologii medycznych

 Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) jest organem doradczym Ministra 
Zdrowia, głównie w zakresie decyzji o publicznym finansowaniu technologii medycznych 
(szczególnie tych, które są uwzględnione w koszyku świadczeń podstawowych). Działalność 
Agencji jest finansowana ze środków publicznych. Przed jej utworzeniem w 2005 r. w polskim 
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systemie ochrony zdrowia nie istniała żadna instytucja o podobnych zadaniach. Niektóre 
działania związane z oceną technologii medycznych były jednak wykonywane przez NFZ oraz 
utworzone w 1994 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

 Najważniejszymi zadaniami AOTM są:
 
	 • Wydawanie rekomendacji w zakresie:
  - zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej do wykazu świadczeń
   gwarantowanych,
  - poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego,
   lub warunków świadczenia usług (lub ich zmiany),
  - usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń
   gwarantowanych;
 
	 • Wydawanie rekomendacji w zakresie objęcia refundacją leków, środków
  spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych;

	 • Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych.

 Główną działalność Agencji stanowi opiniowanie leków (rys. 2.2). Aby lek został umiesz-
czony na liście leków refundowanych, firma farmaceutyczna musi złożyć wniosek do Mini-
sterstwa Zdrowia oraz (równolegle) do AOTM. Aplikacja ta musi zawierać pełny raport oceny 
technologii medycznej (HTA) uwzględniający analizę efektywności klinicznej, efektywności 
kosztowej oraz wpływu na budżet. Raport jest następnie poddawany krytycznej ocenie przez 
zespół analityczny Agencji, według zestawu wytycznych HTA, opracowanych przez zespół 
ekspertów pod auspicjami AOTM (Nowakowska, 2009). Procedura weryfikacyjna uwzględnia 
weryfikację przedstawionych dowodów, poszukiwanie nowych dostępnych dowodów, wery-
fikację analizy ekonomicznej, kalkulacji kosztów i modeli ekonomicznych, jak również analizę 
wpływu na budżet. Agencja konsultuje się również z kluczowymi ekspertami klinicznymi oraz 
NFZ. Wnioskodawcy mogą odnieść się do wyników oceny Agencji w trybie specjalnej proce-
dury (wprowadzonej 1 stycznia 2010 roku). Zarówno ocena, jak i uwagi świadczeniodawców, 
są następnie prezentowane Radzie Konsultacyjnej AOTM, która formułuje ostateczną opinię. 
Opinia ta stanowi podstawę rekomendacji przedstawianej Ministerstwu Zdrowia przez Prezesa 
Agencji. Od czasu powołania Rady Konsultacyjnej w 2007 r. liczba ocen technologii medycznych 
gwałtownie wzrasta. Rekomendacje AOTM nie są prawnie wiążące, zaś ostateczna decyzja 
zawsze należy do Ministra Zdrowia. Terminy w procesie aplikacyjnym są zgodne z Dyrektywą 
Komisji 89/105 EWG z 21 grudnia 1988 roku (zwaną również Dyrektywą Przejrzystości), która 
na podjęcie decyzji zastrzega termin 90 dni od złożenia wniosku.
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Rysunek 2.2
Liczba ocen AOTM, lata 2006-2009 

Źródło: dane AOTM.

 Dla Agencji zawsze szczególnie ważna była współpraca międzynarodowa. Początkowo 
celem tej współpracy było stworzenie zespołu specjalistów HTA i wypracowanie procedur ana-
lizowania oraz oceny nowych technologii medycznych w Polsce. Natomiast obecnie Agencja 
skupiona jest na wymianie doświadczeń i doradzaniu krajom nieposiadającym zinstytucjo-
nalizowanej oceny technologii medycznych. Na przykład, AOTM jest obecnie zaangażowana 
w projekt Europejskiej Sieć Oceny Technologii Medycznych (EUnetHTA) „Joint Action 2010-2012”, 
którego celem jest opracowanie ogólnej strategii oraz modelu biznesowego dla współpracy 
w dziedzinie HTA w Europie, jak również opracowanie i wdrożenie narzędzi i metod HTA. AOTM 
jest odpowiedzialna w tym projekcie za przygotowanie modelu biznesowego, mającego na 
celu ułatwienie narodowych strategii ustawicznego rozwoju i trwałości HTA. 

2.7 Regulacja

 Sektor zdrowia jest szczegółowo regulowany. Przepisy związane z ustanawianiem i wdra-
żaniem standardów dotyczą głównie zawodów medycznych, szkolenia personelu medycznego, 
warunków w jakich świadczone są usługi opieki zdrowotnej, działalności świadczeniodawców, 
fi nansowania ochrony zdrowia, zapewniania dostępności świadczeń opieki zdrowotnej i leków 
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(w tym poziomu współfinansowania) oraz zapewniania przestrzegania praw pacjenta (tabela 
2.4). Propozycje nowych regulacji i zmian w istniejących przepisach (w formie projektów ustaw) 
przedkładane są przez Ministerstwo Zdrowia. Projekty ustaw są przedmiotem społecznych i eks-
perckich konsultacji (np. z izbami lekarskimi, specjalistami i uczelniami medycznymi), a następnie 
prac parlamentu. Niektóre regulacje, szczególnie te dotyczące wrażliwych kwestii, takich jak 
finansowanie antykoncepcji, mogą być również wynikiem oddolnej inicjatywy (np. organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego,). Po przyjęciu ustawy przez parlament, Ministerstwo Zdrowia 
przygotowuje akty wykonawcze, umożliwiające wdrożenie ustawy. Akty te wskazują instytucje 
odpowiedzialne za wdrożenie ustawy oraz wyznaczają ich kompetencje. W procesie decentra-
lizacji niektóre z funkcji regulacyjnych zostały przekazane samorządom terytorialnym.

 Monitorowanie oraz funkcje ewaluacyjne nie są wystarczająco rozwinięte i skoordyno-
wane pod względem instytucjonalnym. Są one pełnione przez różne organy nadzorcze, spośród 
których najsilniejszą pozycję ma Główny Inspektorat Sanitarny. Braki w obszarze monitorowania 
dotyczą przede wszystkim prywatnych podmiotów sektora zdrowotnego.

Tabela 2.4
Funkcje i instytucje regulacyjne w sektorze zdrowia

2.7.1 Regulacja i kontrola płatników

 Listy świadczeń finansowanych ze źródeł publicznych (NFZ i innych), w tym poziomy 
współfinansowania przez pacjentów, limity cenowe oraz warunki, w jakich usługi te powinny 
być świadczone (takie jak wymagania dotyczące personelu i sprzętu medycznego), zostały 
określone w trzynastu aktach wykonawczych Ministra Zdrowia z 2009 roku (zob. rozdział trzeci, 
punkty 3.3.1 i 3.4.1). Refundowanie leków (lista leków refundowanych i poziom refundowania) 

Tabela 2.4 
Funkcje i instytucje regulacyjne w sektorze zdrowia 
 
Funkcje   

 
Typ decentralizacji           

 
Instytucje regulacyjne      

 
Rola 

Ustanawianie 
standardów 

Centralizacja Parlament Ustanawia prawo w zakresie ochrony zdrowia 
Centralizacja Ministerstwo Zdrowia Przygotowuje projekty aktów prawnych (inicjatywa 

ustawodawcza), ustanawia przepisy wykonawcze, 
podejmuje decyzje (np. o wpisaniu leku na listę leków 
refundowanych) i wytycza politykę zdrowotną     

Centralizacja Centrala NFZ  Przygotowuje projekty kontraktów ze 
świadczeniodawcami 

Przekazanie władzom 
lokalnym  
(ang. devolution) 

Wojewodowie Przygotowują plany w zakresie ratownictwa 
medycznego na obszarze województw  

Wdrażanie Delegowanie Oddziały wojewódzkie 
NFZ 

Zawierają umowy ze świadczeniodawcami usług 
medycznych na obszarze województw 

Centralizacja URPL,WMiPB Ocenia jakość, skuteczność i bezpieczeństwo produktów 
leczniczych i decyduje o ich dopuszczeniu do obrotu  

Centralizacja AOTM Rekomenduje (Ministrowi Zdrowia) świadczenia i 
technologie medyczne do włączenia do pakietu 
świadczeń podstawowych 

Monitorowanie Delegowanie Wojewodowie Nadzorują działalność wojewódzkich oddziałów 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

Przekazanie władzom 
lokalnym 

Wojewodowie Prowadzą rejestry świadczeniodawców usług opieki 
medycznej oraz monitorują funkcjonowanie systemu 
krajowego ratownictwa medycznego 

Delegowanie Krajowi i wojewódzcy 
konsultanci medyczni 

Pełnią funkcje doradcze oraz nadzorcze dla administracji 
rządowej 

Delegowanie Rzecznik Praw Pacjenta Monitoruje przestrzeganie praw pacjenta oraz 
interweniuje w przypadku łamania tych praw 

Delegowanie Oddziały wojewódzkie 
NFZ 

Monitorują wywiązywanie się świadczeniodawców z 
kontraktów na świadczenie opieki zdrowotnej 

Przekazanie władzom 
lokalnym 

Inspektorat sanitarny Monitoruje i kontroluje spełnianie standardów 
sanitarnych 

Decentralizacja CMJ Monitoruje spełnianie standardów jakości 
zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia 

 

2.7.1 Regulacja i kontrola płatników  

Listy świadczeń finansowanych ze źródeł publicznych (NFZ i innych), w tym poziomy współfinansowania przez 
pacjentów, limity cenowe oraz warunki, w jakich usługi te powinny być świadczone (takie jak wymagania dotyczące 
personelu i sprzętu medycznego), zostały określone w trzynastu aktach wykonawczych Ministra Zdrowia z 2009 roku 
(zob. rozdział trzeci, punkty 3.3.1 i 3.4.1). Refundowanie leków (lista leków refundowanych i poziom refundowania) 
regulowane jest Ustawą z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych19. Kontrakty na świadczenie usług opieki zdrowotnej pomiędzy NFZ a 
świadczeniodawcami przyznawane są na podstawie Planu Zakupu Świadczeń zazwyczaj w formie konkursu ofert.  

Będąc wyłącznym płatnikiem publicznym, NFZ nie może prowadzić działalności gospodarczej. Jego roczny plan 
finansowania musi być zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Finansów. NFZ musi zapewnić 
przejrzystość finansów publicznych poprzez przyznanie bezpłatnego powszechnego dostępu do wybranych (kluczowych) 
informacji o swoim rocznym planie finansowym oraz jego realizacji, jak również o kontraktach zwartych ze 
świadczeniodawcami usług opieki zdrowotnej. NFZ nie może angażować się w udzielanie świadczeń opieki medycznej z 
uwagi na ścisłe oddzielenie funkcji publicznego finansowania od świadczenia usług opieki zdrowotnej (zob. również 
punkt 2.3).  

Rynek dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce nie jest silnie rozwinięty (zob. rozdział trzeci, 
punkt 3.5), zaś dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne nie zostało prawnie zdefiniowane. Prywatne ubezpieczenie 
zdrowotne (głównie chorobowe lub od następstw wypadków) są zazwyczaj oferowane jako dodatek do ubezpieczenia na 

                                                 

19 (Dz. U. 2011 Nr 122, poz. 696). 
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regulowane jest Ustawą z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych19. Kontrakty na świadczenie usług 
opieki zdrowotnej pomiędzy NFZ a świadczeniodawcami przyznawane są na podstawie Planu 
Zakupu Świadczeń zazwyczaj w formie konkursu ofert.

 Będąc wyłącznym płatnikiem publicznym, NFZ nie może prowadzić działalności gospo-
darczej. Jego roczny plan finansowania musi być zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia 
oraz Ministerstwo Finansów. NFZ musi zapewnić przejrzystość finansów publicznych poprzez 
przyznanie bezpłatnego powszechnego dostępu do wybranych (kluczowych) informacji 
o swoim rocznym planie finansowym oraz jego realizacji, jak również o kontraktach zwartych 
ze świadczeniodawcami usług opieki zdrowotnej. NFZ nie może angażować się w udzielanie 
świadczeń opieki medycznej z uwagi na ścisłe oddzielenie funkcji publicznego finansowania 
od świadczenia usług opieki zdrowotnej (zob. również punkt 2.3).

 Rynek dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce nie jest silnie 
rozwinięty (zob. rozdział trzeci, punkt 3.5), zaś dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne nie 
zostało prawnie zdefiniowane. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (głównie chorobowe lub 
od następstw wypadków) są zazwyczaj oferowane jako dodatek do ubezpieczenia na życie20 
lub jako produkt quasi-ubezpieczeniowy (tj. abonament medyczny oferowany przez prywatne 
i publiczne instytucje opieki zdrowotnej).

2.7.2 Regulacja i zarządzanie udzielaniem świadczeń

 Nadzór nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej pełniony jest przez Ministra Zdrowia 
(działalność ogólna), wojewodów i izby zawodowe (proces rejestracji), w ramach systemu Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (wymogi sanitarne dla placówek opieki zdrowotnej; zob. rozdział 
piąty, punkt 5.1) oraz przez NFZ (kontrakty na świadczenie usług opieki zdrowotnej).

 Podstawowe kwestie związane z jakością opieki, takie jak kluczowe wymogi techniczne 
i sanitarne dla placówek opieki zdrowotnej oraz ich wyposażenie są regulowane w ustawie 
z 2011 roku o działalności leczniczej. Bardziej szczegółowe wymogi określone są w odrębnych 
regulacjach Ministerstwa Zdrowia (np. tych dotyczących anestezjologii i intensywnej terapii, 
jak również opieki perinatalnej) i odrębnych ustawach. Na przykład, wymogi dotyczące wyro-
bów medycznych, które mogą być wykorzystywane przez podmioty lecznicze, są regu-lowane 
Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (zob. rozdział drugi, punkt 2.8.5), 
zaś wymogi, które musi spełniać personel medyczny, są określone w odrębnych ustawach 
dotyczących tych zawodów (zob. rozdział czwarty, punkt 4.2.3).
 
 Udzielanie świadczeń musi być zorganizowane w sposób zapewniający odpowiednią 
dostępność i jakość opieki. Parametry te są monitorowane przez organy założycielskie. NFZ 
również posiada pewne obowiązki względem zapewnienia jakości świadczeń opieki zdrowot-
nej: jakość opieki (potwierdzona wewnętrzną lub zewnętrzną oceną, np. w formie certyfikatów 

19 (Dz. U. 2011 Nr 122, poz. 696).

20 Rynek dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych regulowany jest w ten sam sposób co szerszy rynek ubezpieczeń, a firmy oferujące produkty
w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego nadzorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego.
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akredytacyjnych) brana jest pod uwagę w procesie przyznawania kontraktów (konkurs ofert). 
Ponadto, umowy pomiędzy NFZ a świadczeniodawcami usług medycznych zawierają posta-
nowienia o zasadach kontroli jakości, dostatecznej ilości i dostępności usług, zaś NFZ odpo-
wiada za monitorowanie dostępności i jakości świadczenia usług. Do chwili obecnej w Polsce 
nie ustanowiono żadnych ścieżek postępowania klinicznego, a cały przebieg opieki zależy od 
dyżurującego lekarza opieki podstawowej lub specjalisty.

 W 1998 roku CMJ wdrożyło narodowy program akredytacji dla szpitali. Po dekadzie 
doświadczeń z programem, w 2008 roku uchwalono Ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia21 
definiującą zasady i procedury akredytacji. Celem akredytacji jest potwierdzenie, że świad-
czeniodawca spełnia wypracowane przez CMJ standardy akredytacji pod względem swego 
funkcjonowania i udzielania świadczeń. Tego typu standardy zostały już zaakceptowane dla 
szpitali i opieki podstawowej, a w przyszłości będą stosowane do wszystkich podmiotów zaj-
mujących się świadczeniem usług leczniczych. Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji 
Rady Akredytacyjnej, przyznaje instytucjom opieki zdrowotnej akredytacje w formie certyfika-
tów akredytacyjnych, które są ważne przez trzy lata. Obecnie CMJ zajmuje się opracowaniem 
standardów opieki ambulatoryjnej, leczenia uzależnień, opieki długoterminowej oraz psychia-
trycznej. Proces akredytacyjny jest dobrowolny.

 Ponadto, Polska aktywnie uczestniczy w unijnych projektach związanych z zapewnianiem 
jakości usług, takich jak PATH (Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospi-
tals – Narzędzie dla Oceny Poprawy Jakości w Szpitalach), Handover (Improving the Continuity 
of Patient Care Through Identification and Implementation of Novel Patient Handover Processes in 
Europe – Standaryzacja komunikacji i informacji przy przekazywaniu pacjenta z poziomu pod-
stawowej opieki zdrowotnej do poziomu opieki szpitalnej i vice versa) oraz MARQuIS (Methods 
of Assessing Responses to Quality Improvement Strategies – Metody Oceny Reakcji na Strategie 
Poprawy Jakości) koncentrujących się na opiece transgranicznej (zob. również rozdział siódmy, 
punkt 7.4.2).

 Kwestie związane z pewnymi skutkami błędów lekarskich reguluje Kodeks Cywilny (w 
tym odszkodowanie pieniężne), Kodeks Karny oraz nowelizacja ustawy z 1996 r. o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty (środki dyscyplinarne) (zob. rozdział drugi, punkt 2.8.4).

 W dniu 9 czerwca 2009 roku Ministrowie Zdrowia UE przyjęli Rekomendację Rady Euro-
pejskiej, która wzywa państwa członkowskie do opracowania i wdrożenia planów lub strategii 
leczenia tzw. chorób rzadkich. W Polsce prace te jeszcze się nie rozpoczęły. Jednakże od 2011 
roku Polska jest formalnie państwem partnerskim Orphanet – referencyjnego portalu informa-
cyjnego o rzadkich chorobach i lekach sierocych, którego celem jest poprawa diagnozowania, 
leczenia oraz opieki nad pacjentami dotkniętym rzadkimi chorobami. Jako państwo partner-
skie odpowiada za gromadzenie informacji o przychodniach specjalistycznych, laboratoriach 
medycznych, trwających badaniach i organizacjach zrzeszających pacjentów w Polsce.

21 Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 418.
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22 Są to zawody lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, ratownika medycznego, ratownika oraz 
felczera (pomocniczy zawód lekarski).

2.7.3 Regulacja zawodów medycznych

 Główne zawody medyczne22 są w Polsce regulowane w odrębnych aktach prawnych, 
które określają, między innymi, wymogi niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych 
oraz specyfikacje dotyczące szkolenia specjalistycznego oraz kształcenia ustawicznego. Pozo-
stałe zawody medyczne nie są odrębnie regulowane i mogą być obecnie praktykowane przez 
osoby, które nie posiadają formalnych kwalifikacji, ale zdobyły doświadczenie praktyczne lub 
ukończyły odpowiednie programy edukacyjne lub szkoleniowe. W ostatnim czasie podjęto 
pewne próby sformalizowania wymogów koniecznych dla wykonywania tych zawodów. 
Na przykład, rząd PO przedstawił projekt ustawy regulującej wybrane zawody medyczne (oraz 
wprowadzającej stosowny rejestr); od przedłożenia ostatniej wersji projektu ustawy w maju 
2010 roku, nie uczyniono jednak żadnych znaczących postępów.

 Za rejestrowanie i licencjonowanie wykwalifikowanego personelu medycznego od-
powiedzialne są cztery powołane na mocy ustawy organizacje: samorząd lekarski, samorząd 
pielęgniarek i położnych, samorząd aptekarski oraz samorząd diagnostów laboratoryjnych (zob. 
rozdział drugi, punkt 2.3). Jednostkami organizacyjnymi samorządów zawodowych są izby za-
wodowe (naczelne i okręgowe). Przynależność do samorządu zawodowego jest obowiązkowa 
dla osób chcących wykonywać dany zawód. Zarówno izby okręgowe, jak i naczelne, prowadzą 
rejestry wszystkich osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu (także z wyróżnieniem 
dziedziny i stopnia specjalizacji). Rejestry lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w szkoleniu 
specjalistycznym prowadzone są przez Ośrodki Doskonalenia Kadr Medycznych w wojewódzkich 
centrach zdrowia publicznego. Ponieważ nie są prowa-dzone rejestry dla pozostałych zawodów 
medycznych (niż te zrzeszone w samorządach zawodowych), trudno jest oszacować liczbę osób 
pracujących w obszarach medycznych innych niż wymienione powyżej.

 Wszyscy lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci oraz diagności laboratoryjni mają obowiązek 
brać udział w kształceniu ustawicznym, zbierając punkty za ukończenie każdego kursu kształce-
nia ustawicznego (zob. rozdział czwarty, punkt 4.2.3). Działalność ta monitoro-wana jest przez 
odpowiednie izby. Lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, farmaceuci oraz diagności 
laboratoryjni, którzy nie wykonywali zawodu przez ponad pięć lat, muszą poinformować o tym 
odpowiednią izbę oraz poddać się ponownemu szkoleniu - na własny koszt. Nie wywiązanie 
się z tych obowiązków może skutkować zawieszeniem prawa do wykonywania zawodu.

 Niektóre grupy zawodowe są reprezentowane przez organizacje pozaustawowe. Na przy-
kład, fizjoterapeuci reprezentowani są przez trzy organizacje: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, 
Ogólnopolski Związek Zawodowy „Fizjoterapia”, stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. Podobnie, 
Polska Rada Ratowników Medycznych, utworzona w 2010 roku, reprezentuje organizacje zrze-
szające ratowników medycznych i dąży do utworzenia dla tej grupy samorządu zawodowego.

 Regulowane w Polsce zawody medyczne można podzielić na objęte unijnym sek-
torowym systemem uznawania kwalifikacji zawodowych oraz objęte ogólnym systemem 
uznawania kwalifikacji zawodowych. Pierwsza kategoria obejmuje lekarzy, lekarzy dentystów, 
pielęgniarki, położne i farmaceutów. Dla tych zawodów uznawanie kwalifikacji zawodowych 
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odbywa się automatycznie, pod warunkiem, że ubiegający się posiadają niezbędne dokumenty 
potwierdzające ich kwalifikacje zawodowe. Wymogi te zostały zharmonizowane i uregulowane 
dyrektywami sektorowymi UE, obecnie zastąpionymi Dyrektywą 2005/36/WE w sprawie uzna-
wania kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa ta została wdrożona do prawa polskiego Ustawą 
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej23. Druga kategoria obejmuje zawody, co do których państwa 
członkowskie zachowały prawo ustalania minimalnego poziomu wymaganych kwalifikacji 
(diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta, asystent dentystyczny, etc.). Ich programy nauczania 
nie są zharmonizowane. Zakłada się jednak, że programy edukacji i szkolenia dla zawodów 
regulowanych są zasadniczo podobne we wszystkich państwach członkowskich, zaś kwalifi-
kacje zdobyte w jednym państwie członkowskim powinny zapewniać dostęp do tego samego 
zawodu regulowanego w Polsce. Dla zawodów, które nie są regulowane w Polsce, tzn. dla 
wszystkich zawodów wymienionych w projekcie ustawy z 2010 roku o niektórych zawodach 
medycznych, osoba, która kształciła się za granicą, nie musi ubiegać się o uznanie kwalifikacji, 
a pracodawca może dowolnie decydować, czy chce taką osobę zatrudnić.

 Izby zawodowe przyznają prawo wykonywania zawodu wykształconym w UE lekarzom, leka-
rzom entystom, felczerom, pielęgniarkom, położnym, diagnostom laboratoryjnym i farmaceutom, jeśli 
posiadają ważne w innym państwie członkowskim odpowiednie dla tych zawodów kwalifikacje 
(chociaż w niektórych państwach członkowskich mogą istnieć ograniczenia). Ponadto, osoby 
ubiegające się o prawo wykonywania zawodu w Polsce muszą przedłożyć następujące doku-
menty:

 zaświadczenie wydane przez właściwe władze państwa członkowskiego UE
  wskazujące, że osoba ta posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu na terytorium
 tego państwa, oraz
 pisemne oświadczenie o władaniu językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie
 koniecznym do wykonywania tego zawodu.

2.7.4 Regulacja i zarządzanie zaopatrzeniem w leki

 Ministerstwo Zdrowia posiada uprawnienia ustawodawcze i nadzorcze nad rynkiem 
farmaceutycznym. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych (URPL, WMiPB) jest agencją rządową odpowiedzialną za ocenę jakości, skuteczności 
i bezpieczeństwa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Jest 
on podporządkowany bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia.

 Bezpieczeństwo produktów leczniczych nadzorowane jest przez Prezesa URPL, WMiPB, 
który wydaje pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jak również może cofnąć wydane wcze-
śniej pozwolenie w przypadku wystąpienia niespodziewanych i ciężkich lub zagrażających życiu 
niepożądanych działań. Pozwolenie może być cofnięte również w przypadku braku deklarowa-
nej skuteczności terapeutycznej, lub gdy ryzyko stosowania produktu jest niewspółmierne do 
jego efektu terapeutycznego. Podmioty, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych, są zobowiązane do stałego monitorowania ich bezpieczeństwa poprzez 

23 Dz. U. 2008 Nr 63, poz. 394.
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24 Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z późn. zm.

25 Punkty apteczne mogą być zlokalizowane jedynie na obszarach wiejskich, gdzie apteki nie są zwykle dostępne. Punkty apteczne mogą 
sprzedawać pacjentom wybrane leki podstawowe.

rejestrowanie wszystkich niepożądanych działań zgłaszanych przez lekarzy, farmaceutów lub 
pacjentów poddanych leczeniu oraz poprzez przedstawianie rocznych raportów Departamentowi 
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL, WMiPB.

 Dobre praktyki, które zapewniają odpowiednią jakość produktów dopuszczonych do 
obrotu w Polsce (Dobra Praktyka Dystrybucyjna, Dobra Praktyka Laboratoryjna, Dobra Praktyka 
Kliniczna i Dobra Praktyka Wytwarzania), są zdefiniowane w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne24. Ustawa ta jest zgodna ze stosownymi regulacjami UE. Podstawowe wy-
magania jakościowe oraz metody badania produktów leczniczych i ich opakowań oraz surowców 
farmaceutycznych określa Farmakopea Polska, która jest w pełni zgodna z Farmakopeą Europejską.

 Wytwarzanie i import produktów leczniczych i wyrobów medycznych, jak również jakość 
i reklamowanie produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych sprzedawanych przez hurtow-
ników farmaceutycznych, apteki, punkty apteczne25 oraz inne punkty sprzedaży są nadzorowane 
w ramach systemu Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Centralnym organem wykonawczym 
systemu jest Główny Inspektor Farmaceutyczny wspomagany przez Główny Inspektorat Farma-
ceutyczny.

 Leki są sklasyfikowane według następujących kategorii:

  1) Rp - wydawane z przepisu lekarza;
  2) Rpz - wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania;
  3) Rpw - wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub
   substancje psychotropowe (recepty wystawiane są na specjalnych drukach 
   w kolorze różowym);
  4) Lz - stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym pod bezpośrednią 
   kontrolą lekarską;
  5) OTC - wydawane bez przepisu lekarza (tj. sprzedawane pacjentom
   bez recepty):
   - sprzedawane wyłącznie w aptekach (nie zatwierdzone do sprzedaży
      na rynku pozaaptecznym);
   - zatwierdzone do sprzedaży ogólnodostępnej (w aptekach, sklepach
     zielarsko-medycznych, supermarketach, etc.), takie jak łagodne środki 
     przeciwbólowe, witaminy, syropy na kaszel.

 W Polsce istnieją trzy procedury rejestracji produktów leczniczych: scentralizowana, 
zdecentralizowana oraz wzajemnego uznawania. Wszystkie trzy są zgodne ze standardami 
UE. Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w Polsce są rejestrowane przez Prezesa URPL, 
WMiPB. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jest ważne przez pięć lat, jednak może być 
przedłużone (nawet bezterminowo) na wniosek podmiotu odpowiedzialnego (np. firmy far-
maceutycznej). Bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu mogą być sprzedawane w Polsce 
leki apteczne i recepturowe, produkty radiofarmaceutyczne, krew i osocze, surowce farmaceu-
tyczne nieprzeznaczone do sporządzania leków recepturowych i aptecznych, immunologiczne 
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produkty lecznicze weterynaryjne oraz badane produkty lecznicze wykorzystywane wyłącznie 
do badań klinicznych i naukowych.

 Przepisy o ochronie patentowej substancji czynnych obowiązują w Polsce od stycznia 
1993 roku. Od czasu akcesji do UE (w 2004 r.) Polska przyznaje ten sam okres wyłączności 
rynkowej, który stosowany jest w UE (10 lat plus 1 rok w odniesieniu do technologii o niezwy-
kłym znaczeniu). Polska zgodziła się wprowadzić dodatkowe prawo ochronne (Dodatkowe 
Świadectwo Ochronne, ang. Supplementary Patent Certificate, SPC), które przyznaje nie więcej 
niż 5 lat dodatkowej ochrony patentowej ponad zwykły dwudziestoletni okres ochronny.

 Ustawa Prawo farmaceutyczne reguluje również reklamowanie produktów leczniczych. 
Ustawa zakazuje reklamowania leków wydawanych z przepisu lekarza oraz produktów leczni-
czych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz leków stosowanych 
wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. Reklama nie może wprowadzać w błąd i powin-na w spo-
sób obiektywny informować o właściwościach produktu. Nie może być kierowana do dzieci. 
Do reklamowania leków nie mogą być wykorzystywane osoby znane publiczne, naukowcy, 
farmaceuci lub lekarze. Firmom nie wolno oferować jakichkolwiek korzyści w zamian za nabycie 
produktu leczniczego. Ponadto, reklama nie może sugerować, że przyjmując reklamowany 
produkt leczniczy dana osoba może zaniechać wizyty lekarskiej, zaś nieprzyjęcie leku może 
skutkować pogorszeniem stanu zdrowia.

 Aptekę lub hurtownię farmaceutyczną może prowadzić w Polsce każda osoba fizyczna lub 
prawna. Niemniej jednak, istnieją pewne ograniczenia w odniesieniu do sieci aptek. Pojedynczy 
podmiot nie może posiadać więcej niż 1% aptek na terenie województwa. Aby założyć aptekę 
lub otworzyć hurtownię farmaceutyczną należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego. Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną jest zobowiązany zatrudnić 
farmaceutę z co najmniej 5-letnim stażem w kierowaniu apteką (lub 3-letnim stażem pracy 
w aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej), zaś hurtownia 
farmaceutyczna musi być kierowana przez farmaceutę mającego 2-letni staż pracy w hurtowni 
farmaceutycznej lub aptece. Lokale apteczne muszą spełniać określone wymogi sanitarne.

 Apteki mają obowiązek informowania konsumenta o możliwości zakupu innego leku 
refundowanego niż przepisany przez lekarza, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawkowa-
niu i wskazaniach leczniczych oraz w podobnej formie farmaceutycznej, który nie powoduje 
żadnych zmian w skuteczności leczenia. Od 2012 r. apteki będą miały również obowiązek 
zapewnienia dostępności tych produktów. Sprzedaż wysyłkowa lub internetowa produktów 
leczniczych jest zakazana z wyjątkiem tych, które są wydawane bez przepisu lekarza. Według 
polskich przepisów tylko apteki ogólnodostępne i punkty apteczne mają prawo prowadzenia 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej. Niektóre produkty lecznicze wydawane bez przepisu leka-
rza mogą być sprzedawane przez apteki, sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne 
zaopatrzenia medycznego i inne sklepy ogólnodostępne. Lista tych produktów została ostatni 
raz zdefiniowana przez Ministerstwo Zdrowia w 2010 roku.

 Leki refundowane dostępne są dla wszystkich osób ubezpieczonych:
 - bezpłatnie (leki mające udowodnioną skuteczność w leczeniu nowotworów, 
  niektórych stanów psychiatrycznych lub poważnych chorób zakaźnych);
 - za odpłatnością ryczałtową (leki objęte listą leków podstawowych zdefiniowanych 
  w Ustawie refundacyjnej z 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
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26 Cena hurtowa leku stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej.

  specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz leki
  wymagające zwykle 30% lub 50% odpłatności, gdy leczenie trwa odpowiednio
  dłużej niż 30 dni lub krócej niż 30 dni oraz miesięczny koszt stosowania leku
  przekracza odpowiednio 5% lub 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę);
 - za odpłatnością w wysokości 50% ich limitu finansowania (w przypadku leczenia 
  krótszego niż 30 dni);
 - za odpłatnością w wysokości 30% ich limitu finansowania w innych przypadkach.

 Ministerstwo Zdrowia decyduje o objęciu refundacją leków i wyrobów medycznych, 
w tym o zastosowaniu odpłatności i jej poziomie, o urzędowych cenach zbytu i instrumentach 
dzielenia ryzyka (w stosownych przypadkach). Decyzja wydawana jest na 5, 3 lub 2 lata, w za-
leżności od skuteczności leku. Przy podejmowaniu decyzji o objęciu refundacją, Ministerstwo 
Zdrowia wspierane jest przez AOTM i Komisję Ekonomiczną (organ doradczy utworzony przez 
Ministerstwo). Ostateczna decyzja podejmowana jest z uwzględnieniem stanowiska Komisji 
Ekonomicznej, rekomendacji AOTM, efektywności klinicznej i kosztowej oraz bezpieczeństwa 
stosowania leku, jak również korzyści zdrowotnych, wpływu na budżet, dostępności klinicznie 
alternatywnego leku oraz priorytetów zdrowotnych. Listy refundowanych leków i wyrobów 
medycznych są publikowane przez Ministerstwo Zdrowia i aktualizowane co dwa miesiące.

 Ceny hurtowe ustalane są poprzez dodanie marży w wysokości 8,91% do ustalonej 
urzędowej ceny zbytu. Marża ta ma zostać zredukowana do 7% w 2012 r., 6% w 2013 r. i 5% 
w 2014 roku. Ceny detaliczne ustalane są poprzez zastosowanie kombinacji wzrastającej 
marży kwotowej i malejącej marży procentowej, począwszy odpo-wiednio od 0 zł i 40% dla 
leków najtańszych (cena hurtowa26 do 5 zł), kończąc na 44,50 zł i 1,25% dla leków najdroższych 
(cena hurtowa powyżej 1280,01 zł). Marży ustawowych nie stosuje się do leków nie objętych 
refundacją, a ceny dla tych grup leków nie podlegają kontroli. Szpitale kupują leki w cenach 
wynegocjowanych z hurtowniami lub producentami leków lub w stosownych przypadkach 
w cenach urzędowych.

 Biorąc pod uwagę rosnące spożycie leków w Polsce (zob. rozdział piąty, punkt 5.6), już 
w 2003 r. podjęto działania sformułowane w dokumencie „Polityka Lekowa Państwa na lata 
2004-2008”, w którym wyrażono potrzebę opracowania receptariuszy lecznictwa ambulatoryj-
nego, zawierających wytyczne stosowania leków w poszczególnych jednostkach chorobowych 
i wyznaczających standardy terapii leczniczej oraz uwzględniających ich skuteczność i koszt. 
Prace nad receptariuszami nie zostały jeszcze ukończone. Tymczasowo, w większości szpitali 
działają komitety terapeutyczne, które opracowują receptariusze szpitalne zawierające listę leków 
stosowanych w danym szpitalu oraz informacje o ograniczeniach w ich stosowaniu. Ponadto, 
ordynowanie leków refundowanych jest monitorowane przez NFZ. Służy to raczej kontrolowaniu 
potencjalnych nadużyć, niż jako kryterium wyboru świadczeniodawców przez NFZ.
 
 Dostrzegając wagę problemu fałszowanych leków w Polsce (szczególnie szeroko roz-
powszechnionego w sprzedaży wysyłkowej i internetowej), w 2009 r. Minister Zdrowia wdrożył 
kampanię informacyjną pod hasłem: „Sfałszowane leki zabijają”. Dodatkowo, Ministerstwo 
Zdrowia powołało w 2007 r. specjalny zespół ds. sfałszowanych produktów leczniczych, aby 
podjął działania (głównie informacyjne i legislacyjne) mające na celu zminimalizowanie ob-
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rotu sfałszowanymi produktami leczniczymi, sprzedaży leków w miejscach do tego nie up-
rawnionych oraz sprzedaży sfałszowanych suplementów diety, które z uwagi na zawarcie w 
nich niezadeklarowanych substancji czynnych są w rzeczywistości produktami leczniczymi.

2.8 Uprawnienia, możliwości wyboru
 i dowartościowanie pacjenta

 Niewiele jest informacji o poziomie wiedzy o zdrowiu oraz rozumienia zagadnień zdro-
wotnych (health literacy) wśród polskiego społeczeństwa. Według ankiety przeprowadzonej 
w 2009 r. wśród mieszkańców dużych miast poziom rozumienia zagadnień zdrowotnych 
różnił się między ankietowanymi w zależności od czynników demografi cznych i społecznych, 
takich jak: wiek, płeć, rodzaj zamieszkiwanej nieruchomości (mieszkanie, dom, etc.), okres 
pobytu w dużym mieście, wykształcenie, poziom dochodów i zawód. Jak można się było 
spodziewać, motywacja i umiejętność uzyskania dostępu do informacji o zdrowiu i opiece 
zdrowotnej, ich zrozumienia i wykorzystania w sposób przyczyniający się do zachowania 
i poprawy dobrego zdrowia były większe wśród osób młodszych, zamożniejszych i lepiej 
wykształconych (Cylkowska-Nowak i Pajko, 2009).

2.8.1 Informacja dla pacjenta

 Edukacja pacjenta w zakresie tego, jak pozostać zdrowym, jak żyć z chorobą i jakie 
prawa oraz przywileje przysługują pacjentom w polskim systemie ochrony zdrowia, a także 
jakie pacjent ma obowiązki, prowadzona jest głównie przez personel opieki zdrowotnej, 
a w pewnym zakresie także przez powołane do tego instytucje publiczne np. Rzecznika Praw 
Pacjenta oraz organizacje zrzeszające pacjentów i inne organizacje pozarządowe np. Instytut 
Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Podejmując decyzje o skorzystaniu ze świadczeń zdro-
wotnych, pacjenci mają prawo do informacji o ich stanie zdrowia, planowanej i alternatywnej 
metodzie (metodach) leczenia, liście podmiotów świadczących usługi w ramach publicznego 
systemu ochrony zdrowia, czasie oczekiwania (w przypadku opieki planowej) i certyfi katach 
jakości posiadanych przez placówki ochrony zdrowia. Głównymi źródłami takich informacji są 
NFZ oraz świadczeniodawcy opieki medycznej. Nie wszyscy pacjenci są świadomi swoich praw 
i w związku z tym nie korzystają w pełni z dostępnych możliwości.

 Na stronie internetowej NFZ można znaleźć informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym; 
prawach i obowiązkach pacjenta; o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz obowiązkach 
świadczeniodawców (w formie udostępnionej do pobrania broszury – „Vademecum Pacjenta”); 
o świadczeniodawcach, z którymi zawarto umowy oraz zakresie zakontraktowanych z każdym 
świadczeniodawcą usług; o listach oczekujących (informacje są uzyskiwane od wszystkich 
świadczeniodawców opieki medycznej, z którymi podpisano umowy i są dostępne dla różnych 
rodzajów usług, takich jak endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub hospitalizacja na oddziale 
neurologicznym; listy są uaktualniane raz w miesiącu); o prawach i obowiązkach odbiorców 
usług (informacje udostępniane na stronach oddziałów wojewódzkich); o koordynacji syste-
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mów zabezpieczenia społecznego w ramach UE i o tym, jak uzyskać dostęp do usług opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych poza granicami Polski; oraz informacje dla 
obcokrajowców na temat funkcjonowania systemu publicznej opieki zdrowotnej w Polsce 
(dostępne na stronie NFZ w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim).
 
 Obowiązek zapewnienia informacji przez świadczeniodawców reguluje Ustawa z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
a także działania NFZ. NFZ zobowiązuje każdego świadczeniodawcę, z którym zawiera umowę, 
do umieszczenia w swoich placówkach informacji o: prawach pacjenta, danych kontaktowych 
Rzecznika Praw Pacjenta, godzinach pracy świadczeniodawców i ich podwykonawców (np. la-
boratoriów), zasadach zapisów na porady i wizyty, także wizyty domowe, możliwości zapisania 
się na listę oczekujących, trybie składania skarg i wniosków oraz dodatkowo w poradni lekarza 
POZ o korzystaniu z usług w nocy i w dni świąteczne. Świadczeniodawcy, z którymi NFZ zawarł 
umowę, są zobligowani do umieszczenia znaku NFZ w dostępnym i łatwo widocznym miejscu 
na zewnątrz budynku. Taka tablica jest dla pacjenta znakiem, że w tym miejscu może skorzystać 
ze świadczeń w ramach ubezpieczenia w NFZ. Dodatkowo, na mocy Ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta27 pacjenci mają prawo uzyskać informacje 
o ich stanie zdrowia, rozpoznaniu, dostępnych metodach diagnostycznych i metodach lecze-
nia oraz potencjalnych skutkach ich zastosowania lub niezastosowania, prawdopodobnych 
efektach leczenia i rokowaniach dotyczących powrotu do zdrowia. Takie informacje powinny 
być przekazywane w prosty i zrozumiały sposób. Pacjenci mogą również decydować, kto poza 
nimi może te informacje otrzymać.

 Informacje o certyfikatach jakości (w szczególności o certyfikatach akredytacyjnych), 
posiadanych przez świadczeniodawców, dostępne są poprzez rejestr RZOZ, który przed uchwa-
leniem Ustawy z 2011 r. o działalności leczniczej zawierał jedynie informacje o zakładach opieki 
zdrowotnej (obecnie „podmiotach leczniczych”), ale w przyszłości będzie zawierać również 
informacje o praktykach indywidualnych i grupowych. Informacje o certyfikatach akredyta-
cyjnych są publikowane również na stronie internetowej CMJ. Oprócz systemu akredytacji nie 
istnieje żaden kompletny system informacji o jakości opieki szpitalnej w Polsce. Dobrowolne 
rankingi szpitali były przez ostatnich kilka lat opracowywane i publikowane przez niektóre 
dzienniki i czasopisma (np. Wprost i Rzeczpospolita) oraz organizacje pozarządowe (np. przez 
Towarzystwo Promocji Jakości, TPJ), ale nieregularnie. Kryteria oceny wykorzystywane w tych 
rankingach były zazwyczaj przygotowywane we współpracy z CMJ lub TPJ i obejmowały głównie 
aspekty zarządzania i zapewniania jakości.

 Kolejnym źródłem informacji o organizacji i funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia 
w Polsce jest strona internetowa Ministerstwa Zdrowia. Ponadto potrzebne informacje można 
również uzyskać telefonicznie, drogą mailową oraz osobiście, kontaktując się z tymi pracowni-
kami MZ, którzy maja do tego wyznaczone godziny konsultacji.

27 Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417.
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2.8.2 Możliwości i swoboda wyboru

 Powszechny system ubezpieczeń zdrowotnych jest obowiązkowy dla przeważającej więk-
szości obywateli (zob. rozdział trzeci, punkt 3.3.1). Osoby, które nie są objęte tym obowiązkiem, 
jak np. studenci zagraniczni, mogą zawrzeć umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym 
w NFZ. Ponieważ NFZ jest wyłącznym ubezpieczycielem w systemie, pacjenci nie mają możliwości 
wyboru innego. Pacjenci mają obowiązek rejestracji w jednym z wojewódzkich oddziałów NFZ. 
Przynależność do określonego oddziału jest zazwyczaj determinowana ich miejscem pracy lub 
zamieszkania. Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne, które od jakiegoś czasu są tematem 
debaty, mogą w przyszłości przynieść pacjentom szerszy wybór świadczeń i opcji współpłacenia. 
Zawartość koszyka należnych świadczeń oraz poziom składek ubezpieczeniowych zdefiniowano 
w Ustawie z 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
rozporządzeniach koszyko-wych (2009 r.) oraz w Ustawie refundacyjnej z 2011 r., nie pozostawiając 
pacjentom wyboru względem pakietu świadczeń, czy poziomu współpłacenia (szerzej na ten 
temat w rozdziale trzecim).

 Jednym z podstawowych praw pacjenta w systemie powszechnego ubezpieczenia zdro-
wotnego jest swobodny wybór świadczeniodawcy. Na każdym etapie opieki zdrowotnej pacjent 
ma prawo wybrać (spośród zakontraktowanych świadczeniodawców) lekarza, pielęgniarkę i po-
łożną w ramach opieki podstawowej; wybrać specjalistyczną przychodnię ambulatoryjną, a w 
jej ramach specjalistę; wybrać przychodnię stomatologiczną, a w jej ramach lekarza dentystę; 
oraz wybrać szpital (z wyjątkiem nagłych przypadków, w których pacjent może otrzymać opiekę 
również w placówkach niezakontraktowanych).

 Pacjenci mogą (aczkolwiek nie ma takiego obowiązku) zarejestrować się u wybranego 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, posiadającego umowę z NFZ. Zmiana lekarza jest moż-
liwa bezpłatnie dwa razy w roku.28 Z wyjątkiem niektórych typów specjalistów oraz niektórych 
grup społecznych, dostęp do opieki specjalistycznej możliwy jest jedynie za okazaniem skiero-
wania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zob. szerzej w rozdziale piątym, punkt 5.4). 
Skierowanie jest potrzebne również do uzyskania opieki szpitalnej w wybranej przez pacjenta 
placówce. Swoboda wyboru może być ograniczona w przypadku niektórych chorób zakaźnych 
i opieki psychiatrycznej. W przypadku osoby nieletniej lub osoby niezdolnej do samodzielnego 
podejmowania decyzji zgodę na leczenie wyraża osoba reprezentująca jej prawa. Pacjenci mają 
prawo wyboru sposobu leczenia spośród zaproponowanych dostępnych terapii oraz współde-
cydowania o terminie wykonywania usługi. Mają prawo odmówić podjęcia zaproponowanego 
leczenia i w każdej chwili, na własne żądanie, opuścić szpital, a także zaprzestać udziału w bada-
niach klinicznych, jeśli w nich uczestniczą.

 NFZ pokrywa koszty (planowego) leczenia otrzymanego za granicą, jeśli zostało ono 
uprzednio zatwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

 Niewiele wiadomo o korzystaniu przez polskich pacjentów z prawa swobody wyboru 
świadczeniodawców lub rodzaju leczenia. W praktyce pacjenci wybierają zazwyczaj najbliższy 
szpital, łatwo dostępnego geograficznie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pomimo 

28 Z kilkoma wyjątkami (takimi jak zmiana miejsca zamieszkania lub z powodów „zewnętrznych”, na które dana osoba nie miała wpływu). Częstsze 
zmiany są odpłatne.
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że od 1999 r. mogą wybrać każdego świadczeniodawcę, również spoza ich miejsca zamieszkania, 
to szczególnie ludzie starsi, przyzwyczajeni do jednego świadczeniodawcy, nie korzystają ze 
swobody wyboru. Obecnie decyzje o wyborze konkretnego świadczeniodawcy są podejmowane 
głównie na podstawie czasu oczekiwania - informacji, którą można uzyskać telefonicznie lub na 
stronie internetowej NFZ.

2.8.3 Prawa pacjenta

 Art. 68 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 r. przyznaje każdemu obywatelowi prawo do ochrony 
zdrowia. Wszyscy obywatele, niezależnie od ich sytuacji materialnej, muszą mieć zapewnio-
ny równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Szczególna opieka powinna być zapewniona dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepeł-
nosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Ponadto, władze publiczne są zobowiązane do 
zwalczania epidemii i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. 
Powinny również wspierać rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 Fundamentalne prawa pacjenta zapisane zostały po raz pierwszy w Ustawie z dnia 30 
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej29. Pozostałe prawa pacjenta były rozproszone 
w wielu innych aktach prawnych, takich jak przepisy dotyczące zawodów medycznych, zdrowia 
psychicznego, działalności świadczeniodawców opieki zdrowotnej i funkcjonowania NFZ. Zapisy 
te koncentrowały się bardziej na określeniu obowiązków nałożonych na świadczeniodawców (np. 
świadczeniodawca był zobowiązany do informowania pacjenta), niż bezpośrednio przypisywały 
pacjentowi określone prawa. To podejście zastosowano także w Kodeksie etyki lekarskiej z 1991 
r., który formułuje podstawę zawodowej i etycznej odpowiedzialności lekarzy. W konsekwencji 
skargi pacjentów były rozpatrywane niemalże wyłącznie przez specjalnie do tego celu powołane 
sądy lekarskie pod kontrolą izb lekarskich. Niewiele z nich trafiało do sądów powszechnych. W obu 
przypadkach pozycja pacjenta była słaba. W postępowaniu przed sądem lekarskim pacjent nie 
mógł uczestniczyć osobiście (wymagana była reprezentacja przez pełnomocnika), zaś w przy-
padku pozwu cywilnego musiał z góry uiścić opłatę sądową (w momencie złożenia skargi), zaś 
sądy w sprawach przeciwko lekarzom rzadko powoływały się na prawa pacjenta.
  
Ministerstwo Zdrowia podjęło w 1998 r. pierwszą szeroko zakrojoną próbę zebrania wszystkich 
norm prawnych w jednym dokumencie, nazwanym Kartą Praw Pacjenta. Karta stanowiła kata-
log praw pacjenta z odniesieniami do odpowiednich przepisów, jednak sama w sobie nie była 
źródłem prawa i nie została zaktualizowana od czasu jej publikacji. Odniesienia do praw pacjenta 
zawarte zostały w Ustawie z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz Ustawie z 2011 r. o działalności leczniczej (tabela 2.5).
 
 Innymi źródłami praw pacjenta były i są nadal dwa dokumenty międzynarodowe: 
nieformalna Europejska Karta Praw Pacjenta opracowana w 2002 r. przez Sieć Aktywnego Oby-
watelstwa (Active Citizenship Network) oraz Karta Praw Pacjenta z 1998 r. oparta na Deklaracji 
Promocji Praw Pacjenta w Europie z 1994 roku (WHO).

 Sytuacja w zakresie praw pacjenta uległa zmianie w 2009 roku. Ustawa o prawach pacjenta 

29 Dz. U 1991 Nr 91, poz. 408, z późn. zm.
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i Rzeczniku Praw Pacjenta, która weszła w życie w czerwcu 2009 r., ujęła wszystkie rozproszone 
prawa pacjenta w jednym wyraźnie określonym akcie prawnym. Na mocy tej ustawy powołany 
został Rzecznik Praw Pacjenta. W Ustawie zdefiniowano katalog praw pacjenta, zasady dostępu 
do dokumentacji medycznej, zobowiązania świadczeniodawców względem respektowania praw 
pacjenta, kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta, jak również zasady powoływania i odwoływania 
Rzecznika Praw Pacjenta oraz procedury w przypadku naruszenia zbiorowych praw pacjentów.

Tabela 2.5
Ogólna charakterystyka praw pacjenta w Polsce

Uwagi: nd. = nie dotyczy (tzn. nie uwzględnione w wytycznych WHO z 1994 r.).
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Gwarantowane prawa 

pacjenta 

 

Zakres 

 

Stopień zgodności z  wytycznymi 

WHO z1994 r. 

Prawo do świadczeń 

zdrowotnych 

- Prawo do drugiej opinii 

- Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom 

aktualnej wiedzy medycznej 

Pełna zgodność 

                                                 

29 Dz. U 1991 Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 

- Przejrzysta i obiektywna procedura oczekiwania na świadczenie 

zdrowotne 

-Natychmiastowe udzielenie pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub 

życia 

Prawo do informacji - Prawo do przystępnej, zrozumiałej informacji o rozpoznaniu, 

proponowanych i możliwych metodach leczenia, oczekiwanych 

rezultatach (zarówno w przypadku poddania się, jak i odmowy leczenia) 

- Prawo do bycia poinformowanym o prawach pacjenta przez podmiot 

udzielający świadczeń zdrowotnych (informacja o prawach pacjenta musi 

być umieszczona w widocznym miejscu we wszystkich placówkach 

zakontraktowanych przez NFZ) 

Częściowa zgodność (jednym nie 

zawsze spełnionym warunkiem w 

publicznych szpitalach jest 

dostępność tłumacza, jeśli pacjent 

nie mówi po polsku) 

Prawo pacjenta do tajemnicy 

informacji z nim związanych 

- Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane do nieujawniania 

informacji dotyczących pacjenta osobom przez niego nieupoważnionym 

(prawo to jest ograniczone w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia 

oraz w przypadku prawomocnych decyzji, które stanowią inaczej) 

Pełna zgodność 

Prawo do wyrażenia zgody na 

udzielenie świadczeń 

- Pacjenci mogą dowolnie decydować o przyjęciu lub odmowie 

zaproponowanego leczenia 

- W przypadku operacji lub leczenia o wysokim ryzyku zgoda musi być 

wyrażona na piśmie 

Pełna zgodność 

Prawo do poszanowania 

intymności i godności 

- Uwzględnia prawo do godnej śmierci 

- Podczas wizyty lekarskiej może być obecna osoba bliska 

Pełna zgodność 

Prawo do dokumentacji 

medycznej 

- Świadczeniodawca jest obowiązany prowadzić, przechowywać i 

udostępniać pacjentowi dokumentację medyczną 

- Do uzyskiwania i przetwarzania danych zawartych w dokumentacji 

medycznej uprawnieni są wyłącznie upoważnieni lekarze, pielęgniarki i 

położne 

- Dokumentacja medyczna musi zawierać pełną informację o pacjencie, 

świadczeniodawcy opieki zdrowotnej i udzielonych świadczeniach 

nd. 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu 

wobec opinii albo orzeczenia 

lekarza 

- Pacjent może zakwestionować opinię lub orzeczenie lekarza nd. 

Prawo do poszanowania życia 

prywatnego i rodzinnego 

- Pacjent ma prawo do kontaktu z bliskimi lub jego odmowy 

- Pacjent podczas pobytu w placówce opieki zdrowotnej ma prawo do 

dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (dostępnej na podstawie umowy 

cywilnej z pacjentem, członkiem rodziny lub pełnomocnikiem pacjenta) 

Pełna zgodność 

Prawo do opieki 

duszpasterskiej 

- Prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznaniem pacjenta Pełna zgodność 

Prawo pacjenta do 

przechowywania rzeczy 

osobistych w depozycie 

- Podczas leczenia wartościowe przedmioty pacjenta muszą być 

przechowywane przez szpital w depozycie 

nd. 

 
Uwagi: nd. = nie dotyczy (tzn. nie uwzględnione w wytycznych WHO z 1994 r.). 
 

W styczniu 2002 roku Ministerstwo Zdrowia utworzyło Biuro Praw Pacjenta, państwową jednostkę nadzorowaną 
przez Ministra Zdrowia, w celu wspomagania pacjentów w obronie ich praw (na przykład, poprzez pomoc w 
skontaktowaniu ich z prawnikami i konsultantami medycznymi). W 2008 roku Biuro Praw Pacjenta zostało 
przekształcone w Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Rola Rzecznika Praw Pacjenta jest podobna do roli Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zarówno Rzecznik Praw Pacjenta, jak i Prezes UOKiK są centralnymi 
organami administracji rządowej. Wyłaniani są w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru oraz powoływani i 
odwoływani przez Premiera. Rzecznik Praw Pacjenta działa niezależnie od Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ, zapewniając 
ochronę praw pacjenta oraz wsparcie w korzystaniu z tych praw. Kluczowe kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta 
obejmują: 
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 W styczniu 2002 roku Ministerstwo Zdrowia utworzyło Biuro Praw Pacjenta, państwową 
jednostkę nadzorowaną przez Ministra Zdrowia, w celu wspomagania pacjentów w obronie 
ich praw (na przykład, poprzez pomoc w skontaktowaniu ich z prawnikami i konsultantami 
medycznymi). W 2008 roku Biuro Praw Pacjenta zostało przekształcone w Biuro Rzecznika Praw 
Pacjenta. Rola Rzecznika Praw Pacjenta jest podobna do roli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK). Zarówno Rzecznik Praw Pacjenta, jak i Prezes UOKiK są centralnymi 
organami administracji rządowej. Wyłaniani są w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru 
oraz powoływani i odwoływani przez Premiera. Rzecznik Praw Pacjenta działa niezależnie od 
Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ, zapewniając ochronę praw pacjenta oraz wsparcie w korzystaniu 
z tych praw. Kluczowe kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta obejmują:

- prowadzenie postępowania w przypadkach naruszenia zbiorowych praw pacjentów
 wskutek działań lub zaniechań świadczeniodawców opieki zdrowotnej, które ograniczają
 prawa pacjenta lub go ich pozbawiają, jak również wskutek działań świadczeniodawców
 opieki zdrowotnej podjętych dla prywatnych korzyści finansowych;
- podejmowanie działań w przypadkach naruszenia indywidualnych praw pacjenta oraz
 udział w procesach cywilnych związanych z naruszeniem indywidualnych prawpacjenta;
- organizację i kierowanie programami edukacyjnymi, mającymi na celu popularyzację
 wiedzy o prawach pacjenta;
- analizę skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń dla praw pacjenta i obszarów
 wymagających naprawy.

 Rzecznik Praw Pacjenta jest uprawniony do nakładania kar finansowych do wysokości 
500 000 zł na podmioty naruszające zbiorowe prawa pacjentów, w przypadku, gdy podmiot 
naruszający nie zaniecha naruszeń lub nie usunie skutków naruszenia. Jeżeli dany podmiot 
jest podejrzewany o stosowanie praktyk, mogących naruszać zbiorowe prawa pacjentów i nie 
przekaże na żądanie Rzecznika odpowiednich dokumentów oraz informacji, dotyczących 
okoliczności stosowania praktyk, wówczas Rzecznik może nałożyć karę pieniężną do wysokości 
50 000 złotych.

 Interesy ubezpieczonych są reprezentowanie również poza strukturami Rzecznika Praw 
Pacjenta - w NFZ. Od 2004 r. w strukturze wojewódzkich oddziałów NFZ istnieją Wydziały spraw 
świadczeniobiorców, które odpowiadają za :

- monitorowanie, czy świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw 
 pacjenta oraz składanie wniosków do Prezesa NFZ w przypadku ich naruszenia;
- wskazanie, na wniosek pacjenta, możliwego trybu skargowego w przypadku naruszenia 
 praw pacjenta;
- podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw pacjenta;
- wydawanie decyzji w sprawie złożonych skarg i wniosków oraz przygotowywanie
 okresowych raportów i analiz;
- zlecanie przeprowadzenia kontroli kontraktów zawartych przez NFZ ze świadcze- 
 niodawcami opieki zdrowotnej w przypadku rażącego naruszenia praw pacjenta;
- podejmowanie inicjatyw zapobiegających naruszeniom praw pacjenta;
- współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz rządowymi organizacjami
 działającymi na rzecz praw pacjenta;
- prowadzenie telefonu informacyjnego Linia Pacjenta, by odpowiadać na ich pytania 
 dotyczące systemu ubezpieczeń zdrowotnych.
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 Ochrona interesów zdrowotnych osób niepełnosprawnych oraz dostęp tej grupy 
ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych zapewniane są w ramach dodatkowych 
regulacji. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities, CRPD) przyjęta dnia 13 grudnia 2006 roku przez Radę Ogólną Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, podpisana przez Polskę i inne kraje UE, nie została jeszcze w Polsce 
ratyfikowana. Tymczasem osoby z niepełnosprawnością natykają się na liczne bariery archi-
tektoniczne i transportowe, utrudniające im mobilność oraz społeczne uczestnictwo. Budynki, 
w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej, są w Polsce sklasyfikowane jako obiekty 
użyteczności publicznej (podobnie jak szkoły i urzędy administracji publicznej) i jako takie po-
winny zapewniać nieutrudniony dostęp osobom niepełnosprawnym. Dostęp taki powinien 
uwzględniać platformy przyschodowe, specjalne barierki oraz rampy bezpieczeństwa dla 
osób na wózkach inwalidzkich, których parametry techniczne są szczegółowo określone 
przez Ministerstwo Infrastruktury. Jednak nie wszystkie placówki (szczególnie starsze szpitale) 
spełniają te wymagania.

 W 2008 roku Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przeprowadził badanie wiedzy 
na temat praw pacjenta wśród osób w wieku od 15 do 75 lat (Wagner, 2008). Badanie wyka-
zało, że tylko 50% respondentów miało świadomość istnienia takich praw: 38% z nich znało 
przynajmniej jedno prawo, a 19% miało wiedzę o istnieniu wszystkich praw wymienionych 
w ankiecie. Powszechnie znane wśród respondentów były następujące prawa: do świadczeń 
zdrowotnych, do informacji oraz do swobody wyboru.

2.8.4 Skargi pacjentów i procedury odwoławcze

Każdy oddział wojewódzki NFZ posiada komórkę organizacyjną właściwą do przyjmowania skarg 
i wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców; również Centrala NFZ posiada Wydział Skarg 
i Wniosków w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców - zajmują się one skargami pacjen-
tów w przypadku naruszeń praw pacjenta przez podmioty, z którymi NFZ zawarł umowy, pod 
warunkiem że dane naruszenie dotyczy zobowiązań wynikających z tych właśnie umów. W tym 
przypadku, NFZ może nałożyć na świadczeniodawcę kary finansowe. Jeżeli prawa pacjenta 
zostały pogwałcone przez świadczeniodawcę, który nie ma podpisanej umowy z NFZ, pacjent 
może zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta lub bezpośrednio do sądu. Ofiary błędów lekarskich 
mogą także dochodzić odszkodowania w sądach cywilnych.

 Jeśli stwierdzono, że zostało popełnione przestępstwo, wówczas zastosowanie mają 
procedury skargowe regulowane przez kodeksy cywilny lub karny. Ciężar dowodu spoczywa 
na pacjencie, a w przypadku braku winy nie ma możliwości dochodzenia rekompensaty. Musi 
zostać udowodniony związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem działania przez lekarza 
a poniesioną szkodą. Powód obowiązany jest uiścić z góry opłatę sądową w wysokości 5% war-
tości pozwu (do kwoty 100 000 zł), ale może wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych 
w przypadku trudnej sytuacji materialnej. Aby uniknąć nierzadko kosztownego i długotrwałego 
postępowania pacjent może dochodzić zawarcia ugody pozasądowej z ubezpieczycielem świad-
czeniodawcy. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych oraz ich podwykonawcy podlegają 
obowiązkowi ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej na podstawie Ustawy z 2011 r. 
o działalności leczniczej, a w przypadku świadczeniodawców zakontraktowanych przez NFZ 
na podstawie Ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Artykuł 136b). Pomimo tych dwóch odrębnych źródeł prawa, przepisy regulujące 
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odpowiedzialność cywilną są prawie identycz-ne, z wyjątkiem różnic w wysokości minimalnej 
kwoty rekompensaty. Świadczeniodawcy mogą ponadto wykupić dodatkowe polisy ubezpie-
czeniowe, które zabezpieczają lekarzy przed roszczeniami z tytułu szkód będących następstwem 
udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż te zakontraktowane przez NFZ (bezpośrednio lub 
na zasadzie podwykonawstwa; i stąd nie pokrywanych przez ubezpieczenie obowiązkowe). Takie 
polisy obejmują działania prowadzone w prywatnej klinice (leczenie pacjentów prywatnych), 
usługi świadczone w ramach podwykonawstwa lub pomoc w nagłych przypadkach udzielaną 
poza miejscem pracy (np. na ulicy). Zatem wykupując dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie, 
można objąć ubezpieczeniem prawie całość aktywności zawodowej lekarza. Nie wiadomo jednak, 
czy i jak wielu lekarzy wykupuje dobrowolne polisy ubezpieczeniowe.

 Skargi w odniesieniu do nienależytej staranności, błędów medycznych, zaniedbań 
w leczeniu oraz złamaniu przez lekarza zasad etyki lekarskiej mogą być wniesione również do 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – organu Okręgowej Izby Lekarskiej lub Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych. Ten rodzaj skarg może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności 
zawodowej winnego lekarza i wypłatą odszkodowania pieniężnego. Najwyższą karą jest utrata 
prawa wykonywania zawodu.

 W Ustawie z 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie było bezpośredniego 
odniesienia do kwestii błędu lekarskiego. Ustawa wskazywała jedynie, że pacjent ma prawo do 
świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej i uprawnia 
go do dochodzenia odszkodowania na podstawie artykułu 448 Kodeksu cywilnego (art. 4 Usta-
wy z 2008 r.) w przypadku zawinionego naruszenia praw pacjenta. Odszkodowanie pieniężne 
może być przyznane celem zrekompensowania oraz dodatkowo zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę i jej następstwa, na poziomie umożliwiającym pacjentowi normalne funkcjonowanie 
(np. opłacenie rehabilitacji medycznej, czy zdrowotnej). Błąd lekarski może również skutkować 
odpowiedzialnością karną. Mimo że Kodeks karny nie reguluje bezpośrednio problematyki błędu 
lekarskiego, to zawiera zagrożone sankcją karną przepisy, które w pewnych przypadkach mogą 
mieć zastosowanie (np. nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie ciężkiego uszkodzenia 
ciała, spowodowanie uszkodzenia ciała dziecka poczętego, narażenie na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wykonywanie zabiegu leczniczego 
bez zgody pacjenta). W znowelizowanej Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta30 
zawarto przepisy o obowiązkowym ubezpieczaniu świadczeniodawców z tytułu roszczeń pacjentów 
związanych z różnymi niekorzystnymi zdarzeniami medycznymi – w tym z błędami lekarskimi. Przepisy 
te odbierane są jako kontrowersyjne z punktu widzenia dodatkowego obciążenia kosztami świadcze-
niodawców, a także wzbudzają wątpliwości i zastrzeżenia zarówno ze strony świadczeniodawców, 
jak i ubezpieczycieli, także ze względu na jego zakres przedmiotowy (Kowalewski, 2011).

 Obecnie nie rejestruje się w Polsce przypadków błędów lekarskich. Jednak jak wynika 
z przeprowadzonego w 2006 r. badania Eurobarometru na temat błędów medycznych 91% 
polskich ankietowanych postrzegało błędy medyczne jako poważny problem (dla porównania 
średnia unijna wyniosła 78%), a 51% obawiało się błędu medycznego (40% w UE) oraz taka sama 
część ankietowanych często czytała albo słyszała o błędach medycznych (34% w UE) (Komisja 
Europejska, 2006b). Natomiast niepożądane działania produktów medycznych są rejestrowane 
przez URPL, MiPB od co najmniej 20 lat.

30 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. 2011 nr 113 poz. 660.
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2.8.5 Uczestnictwo społeczne

 Na mocy obowiązujących regulacji pacjenci mogą w sposób pośredni uczestniczyć w pro-
cesie definiowania koszyka świadczeń podstawowych (gwarantowanych). Zgodnie z art. 31e
Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w zno-
welizowanym w 2009 r. brzmieniu), fundacje i stowarzyszenia, których statutowym celem 
jest ochrona praw pacjenta, mogą złożyć do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem konsultanta 
krajowego, wniosek o usunięcie konkretnego świadczenia z listy świadczeń gwarantowanych 
lub o zmianę poziomu, metody finansowania lub warunków, w jakich jest ono udzielane.

 Pacjenci aktywnie uczestniczą w życiu publicznym i wiele organizacji pozarządowych 
(NGO) wspiera ich partycypację. Podejmują one rozliczne działania mające na celu wpłynięcie 
na decydentów, często wykorzystując wsparcie mediów, polityków oraz promując określone 
badania i analizy. Według internetowej bazy danych organizacji NGO (http://bazy.ngo.pl) 
w Polsce zarejestrowanych jest 11 500 organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną 
i promocją zdrowia oraz działalnością związaną z zapewnieniem równego dostępu do opie-
ki zdrowotnej.

 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) regularnie przeprowadza badania satysfakcji 
obywateli z opieki zdrowotnej. Nie są jednak dostępne żadne dane o wpływie ich wyników 
na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej.

2.8.6 Opieka transgraniczna

 Od dnia akcesji do UE, 1 maja 2004 r., Polska podlega unijnym przepisom dotyczącym 
współpracy w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego. Ostatnie regulacje odnośnie 
„zmodernizowanej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE” dotyczą nie tylko 
pracowników przemieszczających się w UE, ale również osób tymczasowo pozostających 
bez pracy oraz jeszcze, lub już nie pracujących31. Zgodnie z tymi przepisami, ubezpieczony 
polski obywatel zamieszkujący w innym kraju członkowskim UE jest w pełni uprawniony do 
świadczeń rzeczowych udzielanych przez świadczeniodawców w kraju zamieszkania, przy 
czym koszty otrzymywanych świadczeń pokrywa NFZ. I symetrycznie – osoba ubezpie-
czona w innym kraju członkowskim, a zamieszkująca w Polsce, jest w pełni uprawniona do 
świadczeń realizowanych w Polsce, których koszt pokrywa państwo, w którym dana osoba 
jest ubezpieczona. To samo rozporządzenie (artykuły 19 i 20 rozporządzenia nr 883/2004/WE) 
przewiduje obowiązkowe pokrycie kosztów leczenia otrzymanego poza krajem zamieszkania 
lub ubezpieczenia. Tego typu dostęp do opieki transgranicznej obwarowany jest pewnymi 
warunkami, w zależności od rodzaju opieki (nieplanowa lub planowa) (Bertinato i inni, 
2005). W nagłych przypadkach, podczas czasowego pobytu za granicą, osoba ubezpieczona 
i członkowie jej rodziny są uprawnieni do świadczeń rzeczowych bez wcześniejszej zgody 
(świadczenia pieniężne pokrywane są przez państwo członkowskie miejsca zamieszkania). 
W celu otrzymania leczenia za granicą wymagana jest uprzednia zgoda NFZ, który bierze 

31 Rozporządzenia: nr 883/2004/WE oraz 987/2009/WE.
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pod uwagę nieuzasadnienie długi czasu oczekiwania lub braku dostępu do koniecznego 
leczenia w Polsce.

 W okresie od 1 maja 2004 r. do końca października 2006 r., według faktur otrzymanych 
przez NFZ od innych krajów członkowskich, prawie 38 000 osób ubezpieczonych w NFZ 
otrzymało opiekę zdrowotną za granicą, a 18 000 obywateli UE otrzymało ją w Polsce32. 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Ministerstwo Zdrowia od NFZ, w 2009 r. wydano 
około 200 zgód na planowe leczenie za granicą. W tym samym roku wystawiono ponad 1,25 
mln dokumentów potwierdzających prawo ubezpieczonych Polaków do otrzymania opieki 
w innych krajach UE/EFTA (takich jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub 
formularze serii E),  a ponad 75 000 polskich obywateli było leczonych w innych krajach UE/
EFTA, głównie w Niemczech (54 000 osób, czyli prawie 72% wszystkich pacjentów leczonych 
w omawianym roku za granicą). W tym samym czasie ponad 107 000 obcokrajowców było 
leczonych przezpolskich świadczeniodawców, z czego 29% pochodziło z Niemiec. Niemiec-
cy pacjenci dominowali w każdej z kategorii świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem usług 
stomatologicznych, w przypadku których stanowili trzecią największą grupę, po Czechach 
i Norwegach. Liczba polskich pacjentów wyjeżdżających za granicę, aby otrzymać leczenie 
poza regulacjami wynikającymi z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest 
znikoma. Większość pacjentów zagranicznych przyjeżdżających do Polski korzysta z niż-
szych cen świadczeń zdrowotnych. Najbardziej popularnymi świadczeniami udzielanymi 
obcokrajowcom są: opieka stomatologiczna, protetyka, lecznictwo uzdrowiskowe oraz 
chirurgia plastyczna. Według stanu na początek 2011 r., w Polsce nie istniał żaden produkt 
ubezpieczeniowy oferujący opiekę planową za granicą w ramach dobrowolnego prywatnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.

 Polska zawarła umowy bilateralne z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, Byłą 
Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Czarnogórą, Rosją, Serbią i Tunezją, gwarantujące po-
moc w nagłych przypadkach podczas pobytów tymczasowych (turystycznych). Koszt opieki 
pokrywa państwo przyjmujące. W latach 2008 i 2009 polskie Ministerstwo Zdrowia otrzymało 
jedynie około 100 faktur od polskich świadczeniodawców ubiegających się o zwrot kosztów. 
Ani Ministerstwo Zdrowia, ani NFZ, nie ewidencjonują danych o korzystaniu przez polskich 
obywateli ze świadczeń w nagłych przypadkach na terytoriach państw-stron umów. Można 
jedynie przypuszczać, że znakomita większość przypadków dotyczy Chorwacji, która jest 
jednym z najpopularniejszych celów podróży wakacyjnych polskich turystów.

 28 lutego 2011 r. Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej(2011/24/UE). Przeciwko jej przyjęciu, oprócz Polski, 
głosowały także Austria, Portugalia i Rumunia, a Słowacja wstrzymała się od głosu. Ponieważ 
termin na dokonanie transpozycji przepisów dyrektywy transgranicznej upływa 25 października 
2013 roku, nadal jest zbyt wcześnie, by ocenić jej wpływ na polski system ochrony zdrowia.

32 Stanowisko Polski w sprawie Komunikatu Komisji SEC(2006) 1195/4 z 26 września 2006 r.– Konsultacje dotyczące działań wspólnotowych w dziedzinie 
usług zdrowotnych, Polish position on the Communication from the Commission of 26 september 2006/SEC (2006)1195/4, Consultation regarding 
Community action on health services, http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co253_en.pdf.
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3. Finansowanie

 Do roku 1999 ochrona zdrowia była fi nansowana z budżetu państwa, tzn. z ogólnych 
wpływów podatkowych. Następnie, w konsekwencji wprowadzenia obowiązkowego społecznego 
ubezpieczenia zdrowotnego (SUZ) i w ślad za reformą administracyjną kraju, stworzono 17 kas 
chorych, których przychody pochodzące ze składek ubezpieczonych stały się głównym źródłem 
fi nansowania ochrony zdrowia w Polsce. Składki na społeczne ubezpieczenie zdrowotne, jako 
główne źródło fi nansowania ochrony zdrowia, zepchnęły z czasem budżet państwa oraz budżety 
jednostek samorządu terytorialnego (JTS) do drugorzędnej roli. W 2003 r., po zaledwie czterech 
latach działalności, kasy chorych zastąpiono jedną instytucją ubezpieczeniową – Narodowym 
Funduszem Zdrowia (NFZ).

 Społeczne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje w przybliżeniu 98% ludności. Mimo 
iż zapewnia ono szeroki zakres świadczeń, to udział prywatnych wydatków w całkowitych 
wydatkach na ochronę zdrowia jest w Polsce wyższy niż w większości krajów członkowskich 
UE. Trend ten był widoczny już we wczesnych latach 90., kiedy to udział publicznych środków 
zaczął się wyraźnie zmniejszać, a bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych na ochronę 
zdrowia (out-of-pocket payments, OOP) w krótkim okresie (w 2000 r.) osiągnęły poziom 30% 
ogółu wydatków zdrowotnych.

3.1 Wydatki na ochronę zdrowia

 Mimo że poziom oraz struktura fi nansowania ochrony zdrowia w ciągu ostatnich 
dwudziestu lat zmieniły się zasadniczo, to procentowy udział wydatków na ochronę zdrowia 
w stosunku do PKB wzrósł relatywnie bardzo niewiele. Według danych OECD, w latach 1995-
2009 nastąpił w Polsce ponad pięciokrotny wzrost całkowitych nominalnych wydatków na 
ochronę zdrowia (z 18,5 mld PLN do 99,0 mld PLN). Ponieważ PKB również znacząco wzrósł 
w omawianym okresie (aczkolwiek nie aż tak gwałtownie; zob. tabela 1.2), to procentowy udział 
całkowitych wydatków na ochronę zdrowia w stosunku do PKB wzrósł jedynie o 1,9 punktu 
procentowego, z 5,5% PKB w 1995 roku do 7,4% w 2009 roku (tabela 3.1). Natomiast wydatki na 
ochronę zdrowia na osobę w dolarach amerykańskich według parytetu siły nabywczej wzrosły 
trzy i pół krotnie, z 409,6 USD PPP w 1995 do 1 394,3 USD PPP w 2009 roku.

 Zarówno na początku, jak i pod koniec tego okresu, około 72% wydatków pochodziło 
ze źródeł publicznych. W latach 2000-2005 ich udział był nieco niższy. W zestawieniu z rosną-
cymi całkowitymi wydatkami na zdrowie ten relatywnie stabilny udział procentowy źródeł 
publicznych, przełożył się na wzrost udziału wydatków publicznych na zdrowie zarówno w PKB 
(z 4,0% do 5,3%), jak i w całości wydatków budżetowych (z 8,4% do 10,9%). Prywatne wydatki 
na ochronę zdrowia składały się głównie z bezpośrednich wydatków gospodarstw domowych 
(OPP) i jedynie w bardzo małym, aczkolwiek rosnącym, stopniu z wydatków na dobrowolne 
ubezpieczenia zdrowotne (DUZ).

mimasik
Typewritten Text
powrót do spisu treści



Zarys systemu ochrony zdrowia Polska 2012

82

Tabela 3.1
Tendencje kształtowania się wydatków na ochronę zdrowia w latach 1995-2009

Źródło: OECD 2010a; a WHO, 2011

Uwagi: Wydatki inne niż wydatki publiczne i prywatne (np. pomoc międzynarodowa) nie są uwzględnione.

 Mimo obserwowanej tendencji wzrostowej wydatków, w 2008 r. Polska znalazła się 
w grupie krajów o najniższych w UE wydatkach na ochronę zdrowia na osobę (w USD PPP). 
W rankingu wyprzedziła jedynie Bułgarię, Łotwę i Rumunię (rys. 3.1). Niski poziom wyjściowy 
utrudnił zmniejszenie dystansu między poziomem wydatków na ochronę zdrowia na osobę 
w Polsce a poziomem obserwowanym w innych krajach europejskich. W 2009 roku, w porów-
naniu z rokiem 1995, różnica ta zmniejszyła się jedynie w stosunku do Węgier (zob. rys. 3.2).

 Relatywnie niski poziom wydatków na ochronę zdrowia na osobę jest nie tylko konse-
kwencją niskiego jeszcze poziomu rozwoju gospodarczego Polski, ale również względnie niskiego 
udziału wydatków na ochronę zdrowia w PKB, czyli niskich preferencji dla zdrowia w podziale 
produktu krajowego. W podobnej sytuacji znajduje się kilka innych krajów Europy Wschodniej 
(rys. 3.3). W 2008 r. procentowy udział wydatków na ochronę zdrowia w PKB był w Polsce mniej 
więcej na tym samym poziomie co średnia dla unijnej dwunastki (UE 12), ale znacząco niższy 
niż średnie dla UE (15) i UE (27) (rys. 3.4).

  1995 2000 2005 2008 2009

Całkowite wydatki na zdrowie (mln zł) 18 466 41 098 61 200 89 307 98 975

Całkowite wydatki na zdrowie na osobę (USD PPP) 409,6 583,4 856,6 1264,7 1394,3

Całkowite wydatki na zdrowie jako % PKB 5,5 5,5 6,2 7,0 7,4

Wydatki publiczne na zdrowie
jako % całkowitych wydatków na zdrowie 72,9 70,0 69,3 72,2 72,2

Wydatki prywatne na zdrowie
jako % całkowitych wydatków na zdrowie 27,1 30,0 30,6 27,7 27,6

Wydatki publiczne na zdrowie
jako % wydatków publicznych ogółema 8,4 9,4 9,2 10,9 10,9

Wydatki publiczne na zdrowie jako % PKB 4,0 3,9 4,3 5,0 5,3

Wydatki prywatne na zdrowie jako % PKB 1,5 1,7 1,9 1,9 2,0

Bezpośrednie wydatki ludności (OOP)
jako % całkowitych wydatków na zdrowie 27,1 30,0 26,1 22,4 22,2

Bezpośrednie wydatki ludności (OOP)
jako % prywatnych wydatków na zdrowiea 100 100 88,6 86,2 88,4

Bezpośrednie wydatki ludności (OOP) jako % PKB 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6

Wydatki na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne
jako % całkowitych wydatków na zdrowie 0 0,2 0,6 0,6 0,6

Wydatki na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne 
jako % prywatnych wydatków na zdrowiea 0 0,8 1,9 2,2 2,2
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Rysunek 3.1
Wydatki na ochronę zdrowia na osobę (w USD PPP) dla krajów Europejskiego
Regionu WHO, 2008

Źródło: Biuro Regionalne WHO na Europę, 2011b
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Rysunek 3.2
Trendy w wydatkach na ochronę zdrowia na osobę (w USD PPP) w Polsce
i w wybranych krajach, lata 1990-2009

Źródło: OECD 2011

  Jako że rankingi oparte o główne wskaźniki fi nansowania sektora zdrowotnego, takie jak 
wydatki na ochronę zdrowia na osobę oraz udział wydatków na ochronę zdrowia w PKB, które nie 
zawsze odzwierciedlają istnienie istotnych różnic w kosztach produkcji świadczeń zdrowotnych, 
to wyciągane w oparciu o nie wnioski na temat faktycznej dostępności świadczeń powinny być 
interpretowane ostrożnie. W Europejskim konsumenckim rankingu zdrowia (Euro Health Consu-
mer Index) z 2009 roku zastosowano alternatywny wskaźnik, który ma na celu przedstawienie 
relacji pomiędzy efektami zdrowotnymi populacji (statusem zdrowotnym) a wydatkami na 
zdrowie. W klasyfi kacji stworzonej na podstawie tego wskaźnika Polska znalazła się na 17-tym 
miejscu pośród 33 krajów europejskich sklasyfi kowanych w raporcie; wyżej niż Szwajcaria, 
Wielka Brytania, czy Norwegia (Björnberg, Cebolla Garrofé i Lindblad, 2009).

 Jak już wspomniano (zob. tabela 3.1), około 70% całkowitych wydatków na ochronę 
zdrowia pochodzi ze środków publicznych. Wydatki w ramach systemu społecznych ubezpieczeń 
zdrowotnych stanowią ponad 83,5% tych wydatków. NFZ pokrywa 91% publicznych wydatków 
na indywidualną opiekę zdrowotną (GUS, 2010b). Udział publicznych źródeł w fi nansowaniu 
ochrony zdrowia zaczął zmniejszać się już we wczesnych latach 90., zaś udział źródeł prywatnych 
osiągnął w krótkim czasie poziom 30% całkowitych wydatków na zdrowie. Od 2000 roku udział 
tych ostatnich wykazuje jednak powolny trend spadkowy33.

33 Więcej informacji o tendencjach, strukturze oraz przyczynach wydatków bezpośrednich ludności i gospodarstw domowych na ochronę zdrowia 
znajdzie Czytelnik w pracy Out of pocket payment on health in Poland. Size, tendency and willingness to pay, wykonanej w ramach jednego z badań 
w grupie 7-go europejskiego programu ramowego: Assessment of patient payment policies and projection of their effi  ciency, equity and quality eff ects: 
The case of Central and Eastern Europe - ASSPRO CEE - (Golinowska, Tambor, 2012).
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Rysunek 3.3
Udział całkowitych (publicznych i prywatnych) wydatków na ochronę zdrowia w PKB (%)
w krajach Europejskiego Regionu WHO, 2008

Źródło: WHO: Biuro Regionalne na Europę, 2011b
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Rysunek 3.4
Całkowite wydatki na ochronę zdrowia w PKB (%) w Polsce i wybranych krajach UE,
lata 1995-2008

Źródło: WHO: Biuro Regionalne na Europę, 2011b.

 W tabeli 3.2 zestawione zostały dostępne dane o głównych kategoriach wydatków
na ochronę zdrowia, z uwzględnieniem wszystkich źródeł fi nansowania, dla wybranych lat
w okresie od 1999 do 2009 roku. Natomiast tabela 3.3 pokazuje wydatki NFZ z uwzględnieniem 
poszczególnych rodzajów świadczeń w wybranych latach w okresie od 2004 do 2009 roku.
W 2009 r. publiczne wydatki na indywidualną opiekę zdrowotną34 stanowiły 72% całkowitych 
wydatków na ochronę zdrowia i 65,9% wydatków NFZ. Należy podkreślić, że NFZ przeznacza
prawie 95% ogółu wpływów ze składek na fi nansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Pozostała część wydatków NFZ jest przeznaczana głównie na fi nansowanie programów zdro-
wotnych oraz ratownictwa medycznego, które są fi nansowane również z budżetu państwa.

 Największą i najszybciej rosnącą kategorią wydatków na ochronę zdrowia stanowią 
wydatki na stacjonarną opiekę medyczną, które w 2004 i 2009 r. wynosiły odpowiednio 
43,4% i 48,7% wszystkich wydatków NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej (NFZ 2006, 2010), 
przy czym wartość z 2009 r. jest zbliżona do poziomu zaobserwowanego w pierwszym roku 
funkcjonowania kas chorych (1999 r.), kiedy to opieka stacjonarna stanowiła ponad połowę 
wszystkich wydatków na ochronę zdrowia (50,4%). Może to oznaczać, że ani reforma z 1999 
roku (której intencją było wzmocnienie roli POZ i lekarza rodzinnego w systemie), ani kolejne 
zmiany systemu przeprowadzone w 2004 roku, nie przyczyniły się znacząco do osiągnięcia 
zamierzonego celu, czyli zmniejszenia udziału wydatków na opiekę stacjonarną w wyniku 
przesunięcia mniej poważnych przypadków do bardziej efektywnej kosztowo opieki ambula-
toryjnej.

 Wydatki na produkty medyczne dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie (w szcze-
gólności na leki) wzrosły z 26,1% ogółu wydatków na ochronę zdrowia w 1999 r. do prawie 
32% w 2004 r., od kiedy to trend wzrostowy odwrócił się w związku z wprowadzeniem przez NFZ 
bardziej restrykcyjnych zasad refundacji. Do 2009 r. udział wydatków na produkty medyczne 
dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie spadł do poziomu 24,66%. Udział wydatków NFZ na 
refundację leków spadł z 20,1% ogółu wydatków NFZ na opiekę zdrowotną w 2004 r. do 15,1% 
w roku 2010 (w porównaniu z 16,4% w 1999 r.)

34 Wydatki indywidulane stanowią kategorię wydatków zastosowaną w narodowych rachunkach zdrowia OECD „International Classifi cation for Health 
Accounts” (HC 1-5), która oznacza wydatki adresowane do indywidualnych ubezpieczonych, w odróżnieniu od wydatków adresowanych do populacji.
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Rysunek 3.5
Publiczne wydatki na ochronę zdrowia w całkowitych wydatkach na ochronę zdrowia
w krajach Europejskiego Regionu WHO w 2008 r.

Źródło: Regionalne Biuro WHO na Europę, 2011b
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Tabela 3.3
Wydatki NFZ na świadczenia zdrowotne w latach 2004-2010

Źródło: Opracowano na podstawie danych NFZ.
Uwagi: ª Finansowanie ratownictwa medycznego (z wyjątkiem szpitalnych oddziałów ratownictwa medycznego) przejął
w 2007 r. budżet państwa.

 Zmianie uległ również udział wydatków przeznaczonych na inne świadczenia zdrowotne, 
w tym o 1,3 punktu procentowego wzrósł udział wydatków na świadczenia podstawowej opieki 
zdrowotnej, zaś udział wydatków na specjalistyczną opiekę ambulatoryjną (AOS) zwiększył się 
o 0,73 punktu procentowego w latach 2004-2010. Dla porównania udział wydatków na ratow-
nictwo medyczne w wydatkach NFZ na świadczenia zdrowotne ogółem spadł z 2,9% w 2004 
r. do 0,1% w 2009 r., gdyż finansowanie większości usług z zakresu ratownictwa medycznego 
przejął w 2007 r. budżet państwa. Inne funkcje, takie jak zdrowie publiczne i zarządzanie 
w sektorze zdrowotnym oraz funkcje powiązane z ochroną zdrowia (np. kształcenie i szko-
lenie personelu medycznego; badania i rozwój; kontrola żywności, higieny i wody pitnej) są 
finansowane z budżetu państwa i budżetów JST, które stanowią drugie źródło finansowania 

  2004 2006 2008 2010 

Podstawowa opieka zdrowotna mln PLN 3507,6 3988,0 5833,9 7248,8

  % 11,5 11,1 11,8 12,8

Specjalistyczna opieka ambulatoryjna mln PLN 2032,9 2672,4 3940,4 4196,9

  % 6,7 7,4 8,0 7,4

Leczenie szpitalne mln PLN 13241,2 15688,1 23802,1 26905,7

(wraz z lekowymi programami terapeutycznymi)  % 3,4 43,6 48,2 47,5

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień mln PLN 1026,3 1169,9 1677,9 1953,8

  % 3,4 3,3 3,4 3,5

Rehabilitacja lecznicza mln PLN 814,6 1035,8 1561,3 1768,9

  % 2,7 2,9 3,2 3,1

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki mln PLN 466,8 578,1 912,0 1163,5

długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna  % 1,6 1,8 2,0 2,1

Leczenie stomatologiczne mln PLN 909,1 1058,1 1738,8 1689,3

  % 3,0 2,9 3,5 3,0

Lecznictwo uzdrowiskowe mln PLN 324,2 346,4 475,4 536,6

  % 1,1 1,0 1,0 1,0

Pomoc doraźna i transport sanitarny mln PLN 881,7 1017,5 30,5* 35,8*

  % 2,9 2,8 0,1 0,1

Profilaktyczne programy zdrowotne mln PLN 0 103,3 94,9 130,9

(finansowane ze środków własnych NFZ) % 0,0 0,3 0,2 0,2

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie mln PLN 771,7 957,8 1156,0 1385,8

  % 2,5 2,7 2,3 2,5

Sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze mln PLN 386,4 495,3 577,0 589,9

i lecznicze środki techniczne % 1,3 1,4 1,2 1,0

Refundacja leków mln PLN 6118,4 6695,8 7367,0 8546,3

  % 20,1 18,6 14,9 15,1

Koszt świadczeń udzielonych za granicą mln PLN 6,2 161,3 154,6 228,1

  % 0,0 0,4% 0,2% 0,4

Ogółem mln PLN 30487,4 3596,8 49348,7 6643,9

  % 100 100 100 100
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usług powiązanych z ochroną zdrowia (w 2008 r. udział ten wyniósł 31,3%)35. Znaczący wzrost 
dotyczył również wydatków na inwestycje: ich udział w ogóle wydatków na ochronę zdrowia 
wzrósł z 3,7% w 1999 r. do 6,6% w 2009 roku. Wydatki inwestycyjne są zazwyczaj (około 75%) 
ponoszone przez JST, które są organami założycielskimi w stosunku do większości szpitali.

 Rząd oraz samorządy terytorialne fi nansują świadczenia zdrowotne także bezpośrednio, 
ale udział tych środków nie jest znaczący. Od 2007 r. najważniejszą pozycją w budżecie pań-
stwa, związaną z fi nansowaniem usług ochrony zdrowia, jest ratownictwo medyczne, na które 
w 2007 i 2008 roku przeznaczono odpowiednio 1,2 oraz 1,6 mld zł oraz nieco ponad 2,1 mld zł 
w 2010 roku. Z budżetu państwa fi nansowane są również niektóre usługi zwane wysokospecja-
listycznymi (np. przeszczepy, niektóre kosztowne zabiegi kardiologiczne i radiologiczne) określane 
przez Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniach wykonawczych. Od początku funkcjonowania 
systemu społecznych ubezpieczeń zdrowotnych lista tych świadczeń jest skracana. W latach 
1999-2007 liczba takich usług (a wraz z nią przydzielone na nie środki budżetowe) spadła z 52 
do 18, a fi nansowanie wyłączonych z listy pozycji przejął NFZ (zob. tabela 3.4). Środki z budżetu 
państwa przeznaczane są również na profi laktykę, zdrowie publiczne, administrację systemu 
ochrony zdrowia oraz na inwestycje (centralne).

Tabela 3.4
Wydatki z budżetu państwa na wysokospecjalistyczne procedury medyczne w latach 1999-2010

Źródło: GUS, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006c, 2007b, 2009, 2010b, 2012.

 Zgodnie z Zieloną Księgą fi nansowania ochrony zdrowia (Golinowska i inni 2009) drugą 
co do wielkości pozycją w wydatkach JST na ochronę zdrowia, zaraz po fi nansowaniu inwestycji, 
były składki na ubezpieczenie i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecze-
nia zdrowotnego (27,1% w 2010 r.), następną zaś profi laktyka i programy zdrowia publicznego
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (15,4% w 2010 r.) (zob. tabela 3.5).

Tabela 3.5
Wydatki JST na ochronę zdrowia w latach 2001-2010 (w mln PLN)

Źródło: GUS, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006c, 2007b, 2009, 2010b; 2012, Golinowska, 2008.

35 Jak wskazano w tabeli 3.2, tego typu wydatki nie są uwzględniane w ogóle wydatków na ochronę zdrowia ale stanowią część ogółu publicznych 
wydatków związanych z ochroną zdrowia.
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 Prywatne wydatki na ochronę zdrowia, w tym pochodzące z dochodów indywidualnych 
ludności, są wysokie głównie z powodu opłat ponoszonych przez gospodarstwa domowe 
na leki (dopłaty do cen leków refundowanych, opłaty za leki udostępniane bez recepty oraz
paraleki) i inne produkty medyczne. Wydatki na ten cel stanowiły 60,3% prywatnych wydatków 
na ochronę zdrowia w 2009 roku. Sprzęt rehabilitacyjny i dobra medyczne trwałego użytku 
również są fi nansowane głównie ze źródeł prywatnych (61,7% w 2009 r.). Środki prywatne są 
także przeznaczane na fi nansowanie programów profi laktycznych i świadczeń zdrowia publicz-
nego (w 2009 r. 34,5% kosztów tych usług opłacono ze źródeł prywatnych), co jest związane 
głównie ze świadczeniami z zakresu medycyny pracy fi nansowanymi przez pracodawców (w 
tym badania okresowe).

3.2 Źródła przychodów i przepływy fi nansowe

 System społecznego ubezpieczenia zdrowotnego fi nansowany przez NFZ pokrywa ponad 
80% publicznych wydatków na ochronę zdrowia i prawie 60% wydatków ogółem. W 2009 r.
NFZ sfi nansował 64,7% bieżących wydatków na ochronę zdrowia. Drugim najważniejszym 
publicznym źródłem fi nansowania ochrony zdrowia jest budżet państwa, a następnie budżety 
JST. Jak już przedstawiano wcześniej, około 30% wydatków na ochronę zdrowia pochodzi ze 
źródeł prywatnych (tabela 3.6). W 2009 r. niższy udział źródeł publicznych w wydatkach na 
ochronę zdrowia ogółem pośród państw UE odnotowały jedynie Bułgaria, Cypr, Grecja, Łotwa, 
Portugalia, Słowacja i Węgry (rys. 3.4).

Tabela 3.6
Struktura całkowitych wydatków na ochronę zdrowia według źródła fi nansowania (%), po 
wprowadzeniu SUZ, wybrane lata

Źródła: GUS, 2006b, 2008, 2010b, 2012.

 1999 2002 2005 2007 2008 2009

Wydatki fi nansowanez podatków ponoszone
przez instytucje rządowe i JST 13,6 9,8 11,4 12,3 11,9 11,8

Wydatki ponoszoneze społecznego ubezpieczenia
zdrowotnego: kasy chorych (do 2003 r.)i NFZ 57,6 61,3 57,9 58,6 60,3 60,4

Wydatki bezpośrednie ludności (OOP) 26,6 25,4 26,1 24,3 22,4 22,2

Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6

Inne:
- Przedsiębiorstwa 1,0 0,8 2,1 0,7 2,9 1,0

- Instytucje niekomercyjne (w tym NGOs) 3,4 0,9 3,6 1,6 3,8 1,0
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 Po wprowadzeniu systemu SUZ udział budżetu państwa w bezpośrednim finansowaniu 
ochrony zdrowia zmniejszył się, podczas gdy udział budżetów JST wzrósł. W 2009 r. finansowanie 
z budżetu państwa oraz budżetów JST pokryło około 6,1% wydatków na indywidualną opiekę 
zdrowotną, 7,6% wydatków bieżących na ochronę zdrowia oraz prawie 11,9% całkowitych 
wydatków na ochronę zdrowia (tabela 3.7). Przyczyną wyższego udziału finansowania ochro-
ny zdrowia z podatków w całkowitych wydatkach w porównaniu z wydatkami bieżącymi są 
wydatki inwestycyjne, które ponosi budżet państwa i budżety JST. Wydatki bieżące natomiast 
finansuje NFZ ze składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Tabela 3.7
Udział budżetu państwa oraz budżetów JST w całkowitych wydatkach na ochronę zdrowia 
ogółem (%), lata 1999-2009

 
  1999 2004 2006 2008 2009

Udział w wydatkach na indywidualną
ochronę zdrowia 6,1 5,4 5,3 6,3 6,1 

Udział w bieżących wydatkach
na ochronę zdrowia 10,3 8,5 7,2 7,6 7,6

Udział w całkowitych wydatkach
na ochronę zdrowia 13,6 12,0 11,3 11,9 11,8

Źródła: GUS, 2000, 2005, 2006b, 2007b, 2010b, 2012.
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Rysunek 3.6
Przepływy finansowe

Uwagi: budżetowy = budżet centralny i budżety JST.
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 Społeczne ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje formalnie dostęp do szerokiego zakresu 
świadczeń opieki zdrowotnej, bez konieczności znaczącego współpłacenia. Pacjenci w Polsce 
dopłacają jednak do: leków, niektórych badań laboratoryjnych, usług stomatologicznych, 
sprzętu rehabilitacyjnego i świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego. Od stycznia 2007 r. skład-
ka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru36. Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne są gromadzone przez ZUS i KRUS, a następnie są przekazywane do NFZ.

 Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych stanowiły około 22% wszystkich wy-
datków na ochronę zdrowia w 2009 roku. Jak wyżej przedstawiono ponad 60% tych wydatków 
stanowiły wydatki pacjentów ambulatoryjnych na produkty medyczne, w tym na leki i inne 
materiały medyczne. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne są marginesowym źródłem fi nan-
sowania ochrony zdrowia w Polsce (zob. poniżej - punkt 3.5).
 
 Rysunek 3.6 prezentuje zarys przepływów środków pieniężnych w systemie ochrony 
zdrowia. Rozróżnione są przepływy w ramach fi nansowania z budżetu państwa i JST, społecznego 
ubezpieczenia zdrowotnego oraz w zakresie źródeł prywatnych, a także transfery wewnętrzne 
pomiędzy tymi źródłami.

3.3 Zarys fi nansowania ze środków publicznych

 Podstawowym aktem prawnym regulującym fi nansowanie świadczeń opieki zdrowotnej 
jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze 
środków publicznych37. Bardzo niewiele grup ludności jest zwolnio-nych z obowiązku płacenia 
składek na ubezpieczenie zdrowotne. Większość środków publicznych przeznaczonych na 
ochronę zdrowia (83,5% ) jest rozdzielana przez NFZ, który jest głównym płatnikiem w systemie.

3.3.1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Zakres podmiotowy

Artykuł 68 Konstytucji RP przewiduje, że wszyscy obywatele, niezależnie od ich sytuacji ma-
terialnej, mają prawo równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanych ze 
środków publicznych. Ponadto władze publiczne mają szczególny obowiązek zapewnienia 
opieki dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym 
wieku. Obowiązkiem państwa jest również zwalczanie chorób epidemicznych i zapobieganie 
negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska oraz wspieranie rozwoju kultury 
fi zycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

36 W ubezpieczeniu zdrowotnym podstawa wymiaru obejmuje stałe wynagrodzenia (bez umów o dzieło) oraz długookresowe świadczenia społeczne: 
emerytury, renty. Składki dla rolników oraz osób samozatrudnionych są wyliczane w inny sposób (więcej o przychodach społecznego ubezpieczenia zd-
rowotnego znajdzie Czytelnik w pracy na temat równowagi fi nansowej sektora zdrowotnego w Polsce (Golinowska, Sowada, Tambor, Dubas i inni 2012).

37 Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135.

mimasik
Typewritten Text
powrót do spisu treści



Zarys systemu ochrony zdrowia Polska 2012

95

 Według stanu na dzień 30 grudnia 2010 r. 37,2 mln osób (97,6% ludności kraju) było 
ubezpieczonych w NFZ, w tym prawie 28,6 mln (około 77%) obowiązkowo, a 8,6 mln (około 
23%) osób było współubezpieczonych jako członkowie rodzin, będący na utrzymaniu osób 
ubezpieczonych. Dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było tylko 25 721 osób 
(0,07% wraz z członkami rodzin będących na utrzymaniu).

 Dla znakomitej większości polskich obywateli i osób legalnie przebywających na tery-
torium RP uczestnictwo w społecznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych jest obowiązkowe. 
Artykuł 66 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publi-cznych 
szczegółowo wymienia osoby, które podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Lista ta 
obejmuje pracowników najemnych, osoby samozatrudnione i właścicieli firm, rolników, emerytów 
i rencistów oraz niektórych studentów. Członkowie rodzin (małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, 
dziadkowie i inni krewni zależni finansowo) na utrzymaniu osób podlegających obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego są zasadniczo uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej do 
czasu, kiedy sami nie będą podlegać obowiązkowi ubezpieczenia w NFZ. Prawo do świadczeń 
opieki zdrowotnej z tego tytułu przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 18 lat, a jeżeli kształcą 
się dalej - do ukończenia 26 lat. Natomiast wstępni i inni krewni są uprawnieni do świadczeń, 
jeśli pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby, które nie 
spełniają powyższych kryteriów mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie wniosku zło-
żonego w NFZ. W grupie tej znajdują się pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym, osoby 
wykonujące pracę na podstawie niektórych typów umów, wolontariusze oraz obcokrajowcy, 
którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego w innym kraju. Członkowie rodzin tych osób 
również są uprawnieni do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Jak wskazano powyżej, cała 
ta grupa stanowi jedynie 0,07% ogółu osób ubezpieczonych38.

 Osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ (2,4 % ludności), są 
uprawnione do otrzymania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w momencie ich faktycznego 
udzielenia. Do grupy tej należą osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania 
świadczeń z pomocy społecznej; wszystkie nieubezpieczone dzieci, które nie ukończyły 18 roku 
życia; wszystkie nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, połogu i w okresie poporodowym; 
osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków w okresie leczenia odwykowego; osoby z za-
burzeniami psychicznymi w trakcie leczenia psychiatrycznego; osoby zakażone niektórymi 
chorobami zakaźnymi; oraz więźniowie. Uprawnieniem do świadczeń objęte są również 
niektóre grupy osób, których źródła przychodów nie kwalifikują ich do opłacania obowiąz-
kowej składki ubezpieczeniowej w NFZ, na przykład rentierzy (utrzymujący się z dochodów od 
posiadanego kapitału), czy też osoby bezdomne (posiadające obywatelstwo polskie i zamiesz-
kujące na terenie kraju). Osoby nieubezpieczone nie posiadające obywatelstwa polskiego i nie 
mieszkające na terytorium Polski (np. turyści), którym udzielono opieki medycznej ponieważ 
znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, mają obowiązek zwrócić 
świadczeniodawcy koszty wszystkich otrzymanych świadczeń.

Zakres przedmiotowy

 Zgodnie z art. 15 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

38 Szczegółową listę uprawnionych osób można znaleźć w Artykule 68 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.
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środków publicznych osoby ubezpieczone w ramach społecznego ubezpieczenia zdrowotne-
go w NFZ oraz inne grupy osób wymienione powyżej są uprawnione do szerokiego zakresu 
świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa nie różnicuje grup ubezpieczonych pod względem 
gwarantowanego zakresu świadczeń poza pewnymi wyjątkami dotyczącymi refundacji leków 
i pomocniczych wyrobów medycznych, w stosunku do których wyróżnione są uprzywilejo-
wane grupy pacjentów (np. inwalidzi wojenni i wojskowi, zasłużeni honorowi dawcy krwi 
i przeszczepu), którym przysługuje redukcja lub zwolnienie ze współpłacenia. Obejmują one:

 •  podstawową opiekę zdrowotną
 •  ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
 •  leczenie szpitalne,
 •	 opiekę psychiatryczną i leczenie szpitalne,
 •  rehabilitację leczniczą,
 •  świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 •  leczenie stomatologiczne,
 •  lecznictwo uzdrowiskowe,
 •  zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
     oraz środki pomocnicze, 
 •  ratownictwo medyczne,
 •	 opiekę paliatywną i hospicyjną,
 •	 świadczenia wysokospecjalistyczne (np. operacje przeszczepu),
 •	 programy zdrowotne,
 •	 leki.

 W 2009 r. wprowadzono system pozytywnych wykazów świadczeń gwarantowanych. Są 
one wydawane okresowo w formie rozporządzeń Ministra Zdrowia na podstawie opinii AOTM 
(zob. rozdział drugi, punkt 7.2). Z powodu ograniczonych środków finansowych pozostających 
do dyspozycji NFZ, szeroki wachlarz ustawowo zagwarantowanych uprawnień może w praktyce 
okazać się niedostępny. W rezultacie system ochrony zdrowia od dawna boryka się z problemem 
braku równowagi zarówno pomiędzy wpływami i wydatkami (co znajduje odzwierciedlenie 
w stałym zadłużeniu i stratach ponoszonych przez świadczeniodawców, szczególnie pośród 
publicznych instytucji opieki zdrowotnej - głównie publicznych szpitali), jak i pomiędzy pozio-
mem wpływów a potrzebami zdrowotnymi (na co wskazują bardzo długie listy oczekujących na 
świadczenia planowe w porównaniu ze standardami przyjętymi w innych krajach europejskich) 
(Golinowska i inni, 2004, 2009, 2012).

Zakres współpłacenia

 Rola współpłacenia w ramach społecznego ubezpieczenia zdrowotnego, jak już 
wspomniano wcześniej, jest ograniczona. Wyjątki obejmują: dopłaty do leków, produktów 
medycznych i środków pomocniczych, jak również świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego 
oraz niektórych zabiegów i materiałów stomatologicznych.

3.3.2 Pobieranie składek

 Składki są zbierane przez dwie instytucje pośredniczące – ZUS i KRUS a następnie prze-
kazywane do NFZ. Za swoje usługi ZUS i KRUS pobierają niewielką opłatę w wysokości 0,2% 
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39 Ze składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są usługi zdrowotne, natomiast świadczenia pieniężne w okresie choroby i urlopu 
macierzyńskiego (zasiłek chorobowy i macierzyński) finansowane są z ubezpieczenia chorobowego, które jest częścią ubezpieczenia społecznego, 
a nie ubezpieczenia zdrowotnego.

wartości wszystkich przekazywanych składek.
 
 Od 2007 roku stopa składki wynosi 9% podstawy wymiaru39. Składka ubezpieczeniowa 
ma formę podatku potrącanego u źródła, którego pełny koszt ponosi pracownik (bez obciążania 
pracodawcy). Dla osób pobierających emeryturę lub rentę podstawę wymiaru składki stanowi 
wysokość świadczeń pieniężnych brutto. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność go-
spodarczą składkę wylicza się na podstawie zadeklarowanej kwoty dochodów brutto, jednak 
nie niższej niż 75% średniego krajowego wynagrodzenia w roku poprzednim.
 
 W przypadku osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych składki zdrowotne wyliczane 
są na podstawie całej kwoty należnej z tytułu zasiłku i opłacane są z Funduszu Pracy. Większości 
osób pozostających bez pracy (bezrobotni długookresowi) nie przysługuje jednak prawo do 
ubiegania się o zasiłek (tj. 86% wszystkich bezrobotnych w 2007 r.). Składki dla tej grupy osób 
pokrywane są z budżetu państwa. Od stycznia 2011 r. podstawą wymiaru jest wysokość zasiłku 
dla bezrobotnych, zaś uprzednio - zasiłków z pomocy społecznej.

 Około 80% przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne zbieranych przez ZUS 
stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez pracowników (około 55%) 
oraz przez emerytów i rencistów (25%). W tabeli 3.8 przedstawiono dochody ze składek na 
ubezpieczenie zdrowotne zebranych przez ZUS w 2007 roku.

Tabela 3.8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne ogółem zebrane przez ZUS w 2007 r. (w mln PLN) 

Składki   Kwota (mln PLN)  %

Pracownicy   21 772,1  55,2

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące  3 943,9  10,0

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy
zlecenia lub umowy agencyjnej   817,5  2,1 

Osoby bezrobotne i osoby pobierające zasiłek
przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
w tym:   854,1  2,2 

Osoby bezrobotne niepobierające zasiłku   408,2  1,0

Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny
lub świadczenie przedemerytalne   335,7  0,9

Osoby pobierające emeryturę lub rentę   10 438,0  26,5
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Osoby pracujące w służbach mundurowych   920,1  2,3

Inni    669,2  1,7

Ogółem   39 414,8  100,0

Źródło: Golinowska, 2008.

 Zbierane przez KRUS i przekazywane do NFZ składki na ubezpieczenie zdrowotne pła-
cone przez rolników były do 2011 roku wyliczane jako iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych 
użytków rolnych w danym gospodarstwie (maksymalnie 50 ha) i ceny kwintala żyta. Wahające 
się ceny żyta (od 27,88 zł za kwintal w roku 2005 do 58,29 zł w roku 2008) prowadziły do dużych 
wahań w poziomie dochodów ze składek przekazywanych przez KRUS (rysunek 3.7). W celu 
ich uniknięcia zdecydowano się od roku 2010 usztywnić kalkulację przyjmując niezmienioną cenę 
kwintala żyta z 2009 r., następnie w roku 2012 zmieniono zasady płacenia składki40. Po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, uznającym za niekonstytucyjne dopłacanie przez budżet państwa do 
składek zdrowotnych rolników bez względu na ich dochody, rolnicy opłacają składkę w wysokości 
1 zł za osobę od każdego hektara przeliczeniowego tytułem składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
Dotyczy to jednakże tylko rolników posiadających gospodarstwa o powierzchni powyżej 6 hek-
tarów przeliczeniowych. Za osoby w gospodarstwach rolnych do 6 ha – składkę zdrowotną, tak 
jak dotychczas, fi nansował będzie budżet państwa (szacuje się, iż takich gospodarstw rolnych jest 
w Polsce ok. 65%).

Rysunek 3.7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazywane przez KRUS do NFZ (ceny stałe z 2000 r., PLN), 
lata 2000-2009

Źródło: Opracowane na podstawie danych NFZ i GUS.

 Początkowo identyfikowanie i ściąganie składek okazało się sporym wyzwaniem, 
szczególnie dla ZUS. Ostatnie lata przyniosły znaczącą poprawę w zakresie zbierania składek, 

40 Nowe regulacje mają jednakże obowiązywać tylko do końca 2012 r., tj. do czasu opracowania przez rząd mechanizmu kalkulacji wysokości składki
na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od wysokości dochodów rolników.
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zaś ich ściągalność na ubezpieczenie zdrowotne osiągnęła w 2008 r. poziom 99%. Wartość ta 
uległa nieznacznemu obniżeniu w końcu dekady z powodu pogorszenia sytuacji gospodar-
czej w wyniku wpływu nań globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego, niemniej jednak 
97%-owy poziom ściągalności może być nadal uznawany za bardzo wysoki. Koszty zbierania 
i ewidencjonowania składek przez ZUS i KRUS wyniosły w 2009 r. 106,2 miliona złotych, czyli 
mniej niż 0,2% wartości przychodów ze składek.
 
 Istotnym jest fakt, że nie więcej niż 86% składek na ubezpieczenie zdrowotne w da-
nym roku może być bezpośrednio odliczonych od podatku dochodowego. Stopa składki na 
ubezpieczenie zdrowotne jest zapisana w ustawie i w ciągu ostatniej dekady stale wzrastała. 
W latach 1999-2000 oraz 2001-2002 stopa składki wynosiła odpowiednio 7,5%, i 7,75%. Rok 
2002 był ostatnim, w którym możliwe było odliczenie całości składki od podatku. Od tego 
czasu, podczas gdy sama stopa składki wzrastała o 0,25 punktu procentowego rocznie, osiągając 
poziom 9% w 2007 roku, kwota składki o którą zmniejsza się podatek dochodowy nie może 
przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru, co oznacza, że kwota odpowiadająca 1,25% podstawy 
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest de facto znaczonym dodatkowym podatkiem. 
Należy jednocześnie podkreślić, że stosowane odliczenie (7,75 % podstawy wymiaru) stosuje 
się do wartości należnego podatku, nie zaś do dochodu podlegającego opodatkowaniu.

3.3.3 Gromadzenie i podział środków

 Składki zdrowotne zebrane wcześniej przez ZUS i KRUS są następnie gromadzone przez 
centralę NFZ i rozdzielane pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ zgodnie z algorytmami podziału 
definiowanymi corocznie przez rząd. Mimo iż w ostatnich latach algorytmy te były wielokrotnie 
modyfikowane, to podstawowe determinanty pozostały niezmienione. Są to: liczba, struktura 
płci i wieku osób ubezpieczonych oraz wartość uprzednio przyznanych środków. Wyróżnione 
są jednoroczne grupy ubezpieczonych w wieku od 0 do 99 lat oraz grupa ubezpieczonych 
w wieku 100 lat i więcej; odrębnie dla każdej płci. Struktura wieku i płci ma odzwierciedlać, 
choć w niedoskonały sposób, zróżnicowanie ryzyka zdrowotnego. W podziale środków nie jest 
uwzględniany żaden dodatkowy czynnik ryzyka.

 W ostatnich latach do mechanizmu podziału wprowadzono pewne bardziej kontro-
wersyjne zmiany, które miały na celu uwzględnienie różnic w kosztach produkcji świadczeń 
opieki zdrowotnej (np. różnic w wysokości wynagrodzeń personelu medycznego) oraz różnic 
w poziomie zapotrzebowania na świadczenia opieki medycznej na terenie poszczególnych 
województw. Na przykład, w 2008 r. uwzględniono średni miesięczny przychód gospodarstwa 
domowego w danym województwie jako wyznacznik regionalnych kosztów siły roboczej. 
W 2006 i 2010 roku wzięto pod uwagę ilość udzielonych świadczeń wysokospecjalistycznych 
jako wyznacznik zróżnicowania w zapotrzebowaniu na świadczenia opieki medycznej. Tego typu 
rozwiązania okazały się jednak niedoskonałe, gdyż powodowały albo dalsze zróżnicowanie 
wynagrodzeń personelu medycznego, albo nierówności w dostępie do najlepszych i naj-
droższych świadczeń w różnych województwach (ponieważ relatywnie wyższe wydatki na 
świadczenia wysokospecjalistyczne przekładały się na wyższy przydział funduszy w przyszłości, 
co skutkowało pogłębieniem różnic między województwami), lub i jedno i drugie. Z tego powodu 
zastosowane kryteria różnicowania nie są obecnie stosowane w algorytmach podziału.
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Jako że składki ubezpieczeniowe gromadzone przez NFZ są głównym źródłem finansowania 
ochrony zdrowia, to decyzje alokacyjne NFZ w znacznym stopniu determinują terytorialną 
strukturę publicznych wydatków na opiekę zdrowotną.41

 Wojewódzkie oddziały NFZ są całkowicie odpowiedzialne za zawieranie kontraktów 
na świadczenia opieki zdrowotnej na terenie danego województwa. Różnice w strukturze 
wydatków pomiędzy województwami odzwierciedlają, między innymi, zróżnicowanie 
w zapotrzebowaniu na opiekę zdrowotną oraz różnice w rozmieszczeniu infrastruktury 
opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach. Średnie wydatki na ubezpieczonego 
wahają się także w zależności od zróżnicowania czynników społecznych, demograficznych 
i ekonomicznych (zob. tabela 3.9).

Tabela 3.9
Średnie wydatki na świadczenia zdrowotne na ubezpieczonego wg oddziałów NFZ,
lata 2005-2010

Źródło: Dane NFZ.

Oddział NFZ  Średnie wydatki na ubezpieczoną osobę (w PLN)

  2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dolnośląski 885 939 1 057 1 323 1 514 1 543

Kujawsko-Pomorski 870 938 1 071 1 321 1 464 1 476

Lubelski 821 911 1 053 1 295 1 418 1 466

Lubuski 807 851 961 1 255 1 393 1 450

Łódzki  844 920 1 030 1 335 1 506 1 575

Małopolski 890 863 1 095 1 303 1 420 1 464

Mazowiecki 1 039 1 088 1 204 1 411 1 638 1 675

Opolski 820 896 1 028 1 338 1 459 1 507

Podkarpacki 813 853 955 1 189 1 327 1 339

Podlaski 841 942 1 054 1 308 1 428 1 468

Pomorski 828 875 986 1 289 1 482 1 527

Śląski  969 991 1 124 1 389 1 527 1 564

Świętokrzyski 833 878 997 1 279 1 403 1 474

Warmińsko-Mazurski 843 882 1 004 1 237 1 367 1 392

Wielkopolski 851 929 1 069 1 294 1 422 1 458

Zachodniopomorski 861 914 1 031 1 282 1 452 1 515

41 Struktura wydatków jest określana przez NFZ i zatwierdzana przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Finansów.
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 Udział poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych w wydatkach województw jest 
istotnie różny. Na przykład, w 2005 r. maksymalna różnica pomiędzy udziałami woje-wództw 
w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej wyniosła 2,61 punktu procentowego (pomiędzy 
12,05% w oddziale Podkarpackim a 9,44% w oddziale Mazowieckim). W 2010 r. różnica ta 
wzrosła (do 2,7 punktu procentowego). Różnica pomiędzy najwyższym a najniższym udziałem 
wydatków na specjalistyczną opiekę ambulatoryjną wyniosła 3,12 punktu procentowego 
w 2005 r, zmniejszając się nieznacznie do 2,4 punktu procentowego w 2010 roku. Różnice 
są także widoczne w udziale kosztowym świadczeń, które stanowią mniejszą część ogółu 
kosztów. Pomimo że byłby pożądany pewien stopień konwergencji struktury wydatków na 
różne świadczenia w poszczególnych województwach (np. w obszarze podstawowej opieki 
zdrowotnej), to regionalne różnice w strukturze wydatków będą się utrzymywały ze względu 
na różnice w potrzebach zdrowotnych ludności poszczególnych województw oraz ze względu 
na zróżnicowanie zaplecza infrastrukturalnego pomiędzy województwami.

3.3.4   Kontraktowanie świadczeń oraz relacje między płatnikiem 
     a Świadczeniodawcą

   Od 1999 r. funkcje płatnika i świadczeniodawcy są rozdzielone, a proces zakupu świad-
czeń zdrowotnych jest oparty na zasadzie selektywnego kontraktowania pomiędzy płatnikiem 
(początkowo kasami chorych, a obecnie NFZ) a świadczeniodawcami. Kontrakty są regulowane 
przez Kodeks cywilny, a zasady ich zawierania są zdefiniowane w Ustawie z 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Postępowanie w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń konkretyzują zarządzenia prezesa NFZ. Zgodnie z tymi 
regulacjami, to wojewódzkie oddziały NFZ odpowiadają za realizację całego procesu kontrak-
towania: przeprowadzają konkursy ofert, prowadzą negocjacje, zawierają umowy o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych, monitorują proces ich realizacji i ostatecznie rozliczają je. Aby zapewnić 
przejrzystość tego procesu, NFZ publikuje informacje o wszystkich zawartych kontraktach na 
swojej stronie internetowej. Informacja o kontraktach, których wartość przekracza wyrażoną 
w PLN równowartość kwoty 130 000 EUR jest publikowana również przez Urząd Publikacji 
Unii Europejskiej.
 
 Każdy wojewódzki oddział NFZ odpowiada za zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych 
ludności na swoim terenie w ramach posiadanych zasobów finansowych. Wszyscy świad-
czeniodawcy, którzy spełniają określone kryteria (takie jak standardy sanitarne i epidemio-
logiczne) mogą przystąpić do ogłaszanego przez NFZ konkursu ofert. Wyłonieni w konkursie 
świadczeniodawcy są zobowiązani do przekazywania informacji o wszelkich zmianach, mo-
gących mieć wpływ na wywiązanie się ze zobowiązań umownych (np. zmia-nach w zasobach 
personalnych) oraz do zagwarantowania możliwości dochodzenia roszczeń przez pacjentów. 
Z tego powodu przepisy wymagają od świadczeniodawcy wykupienia obowiązkowego ubez-
pieczenia od odpowiedzialności cywilnej (nowy obowiązek, wynikający  z nowelizacji ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w 2011 r.). Świadczeniodawcy mogą zawierać 
kontrakty na udzielanie tylko tych świadczeń, które zostały wymienione w ich statucie i są 
jednocześnie wyszczególnione w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych. Z wyjątkiem świadczeń podstawowej opieki zdro-wotnej oraz zakupu 
wyrobów medycznych kontrakty mogą być przyznawane tylko w drodze konkursu ofert lub 
sporadycznie negocjacji. NFZ inicjuje postępowania w sprawie zawarcia umowy o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert, zamieszczając ogłoszenie, które 
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określa kryteria udziału w konkursie oparte na kwalifi kacjach zawodowych i technicznych 
świadczeniodawców, z uwzględnieniem polskich norm zharmonizowanych ze standardami 
UE. Postępowanie konkursowe składa się z części jawnej i niejawnej. W części jawnej komisja 
informuje oferentów o liczbie złożonych ofert, ogłasza, które z ofert spełniają warunki oraz 
przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia. W części 
niejawnej konkursu ofert komisja wybiera najlepszą ofertę (z punktu widzenia ceny, zapew-
nienia ciągłości udzielania świadczeń, ich dostępności, jakości i kompleksowości) lub kilka 
ofert, jeżeli pojedynczy świadczeniodawca nie jest w stanie samodzielnie wypełnić kontraktu. 
Komisja może również odrzucić wszystkie oferty, jeżeli żadna z nich nie gwarantuje wymaganej 
jakości świadczeń. Komisja może negocjować z oferentami zarówno liczbę zakontraktowanych 
świadczeń, jak i ich cenę. Negocjacje są prowadzone z oferentami, którzy złożyli najlepsze oferty. 
Jeżeli w konkursie bierze udział więcej niż jeden oferent, komisja ma obowiązek przeprowadzić 
negocjacje z co najmniej dwoma z nich.

 W niektórych przypadkach, na przykład jeżeli konkurs ofert został unieważniony, a zachodzi 
pilna potrzeba zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub jeśli jest mniej niż 
pięciu świadczeniodawców danego rodzaju świadczeń, kontrakt może być przyznany w trybie 
negocjacji z wybranymi i następnie zaproszonymi przez NFZ świadczeniodawcami. Negocjacje 
również mają część jawną i niejawną.

 W przypadku naruszenia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy 
przez NFZ, świadczeniodawcy przysługuje odwołanie i skarga do dyrektora woje-wódzkiego 
oddziału NFZ. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy aż do czasu zakończenia po-
stępowania oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w termi-nie 7 dni roboczych 
od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Powoduje to zawieszenie postępowania ofertowego 
do czasu rozpatrzenia protestu.

 Dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ posiadają kompetencje w zakresie kontroli 
i rozliczania umów o udzielanie świadczeń oraz monitorowania ordynacji lekarskich. Kontrolują 
oni również świadczeniodawców pod względem organizacji i sposobu udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz ich dostępności, przestrzegania warunków umowy, zasadności wyboru 
leków i wyrobów medycznych, przestrzegania zasad wystawiania recept oraz prowadzenia 
dokumentacji medycznej.

3.4 Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych

 Jak już podawano, wydatki prywatne stanowią 30% wszystkich wydatków na ochronę 
zdrowia w Polsce. Największą ich część stanowią wydatki bezpośrednie gospodarstw domo-
wych (out- of- pocket, OOP), aczkolwiek udział wydatków bezpośrednich w całkowitych wy-
datkach na zdrowie ma tendencję malejącą: w 2004 r. spadł on do 28,1%, zaś w 2009 r. do 
22,24% ogółu wydatków (zob. tabela 3.11).
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Tabela 3.11
Wydatki bezpośrednie na opiekę zdrowotną, lata 1999 – 2009

Źródła: GUS, 2005, 2006b,c, 2007b, 2009, 2010b, 2012.

 Największy udział w wydatkach bezpośrednich mają leki i materiały medyczne nie-
trwałego użytku. Ważną pozycję stanowiły również świadczenia medyczne i rehabilitacyjne, 
które w 2009 r. wyniosły 31,1% wszystkich prywatnych wydatków gospodarstw domowych na 
ochronę zdrowia.

3.4.1 Współpłacenie

 Wprowadzenie szerszego zakresu współpłacenia przez pacjentów jest w Polsce od kilku lat 
przedmiotem zarówno debat eksperckich, jak i politycznych. Jednak, tak jak w przypadku dysku-
towanego wprowadzenia prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, nie doprowadziły one do zmian 
w tym zakresie. Wykorzystywanie współpłacenia w systemie ochrony zdrowia ma miejsce głównie 
w obszarze leków i pozostałych produktów medycznych oraz w mniejszym stopniu finansowania 
świadczeń w instytucjach opieki długoterminowej, ośrodkach rehabilitacji i sanatoriach.

 Najwyższy zakres współpłacenia pacjentów dotyczy leków. Poziomy dopłat za leki wydawane 
na receptę różnią się w zależności od rodzaju leku. W przypadku leków podstawowych oraz leków 
recepturowych uwzględnionych na pozytywnych listach refundacyjnych, pacjent wydatkuje opłatę 
ryczałtową, nie wyższą niż odpowiednio 4,25 zł lub 12,74 zł. Za wyszczególnione na pozytywnych 
listach refundacyjnych leki uzupełniające pacjent płaci 30% lub 50% ich ceny. Minister Zdrowia 
publikuje również odrębne listy refundacyjne dotyczące leków dla osób chorujących na choroby 
zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonych umysłowo, a także chorujących na niektóre choroby 
przewlekłe, do których stosowane są odrębne zasady refundacji. Leki i wyroby medyczne dla osób 
chorujących na wymienione choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową, 
lub za dopłatą. Zwolnienie ze współpłacenia obejmuje również inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich małżonków (jeśli są na ich utrzymaniu), jak również ich wdowy lub wdowców 
(jeśli są uprawnieni do renty rodzinnej), czynnych i emerytowanych wojskowych (i ich rodziny) 
oraz honorowych dawców krwi i przeszczepu. Prawo nie przewiduje limitów na dopłaty do cen 
leków, ani innych produktów lub usług. Jednak osoby najbardziej dotknięte kosztami leków mogą 
ubiegać się o pomoc społeczną, która pokrywa koszty dopłat.

 Dopłaty są stosowane również w odniesieniu do cen przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych; ze środków publicznych pokrywana jest co najmniej połowa ich ceny. 
O stopniu dofinansowania decyduje Ministerstwo Zdrowia. Ponadto, dorośli pacjenci ponoszą 
część kosztów za pobyt w uzdrowiskach.

  1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Wydatki bezpośrednie
na opiekę zdrowotną
(mln PLN) 11 021 16 123 15 959 16 821 18 337 20 025 22018

Jako % wydatków
na opiekę zdrowotną
ogółem 26,6 28,1 26,1 25,6 24,3 22,4 22,2
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3.4.2 Opłaty bezpośrednie

 Ponieważ polskie prawo nie przewiduje współpłacenia za publiczne świadczenia opieki 
zdrowotnej, można założyć, że bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych na opiekę ambu-
latoryjną odzwierciedlają przede wszystkim poziom opłat za prywatnie nabywane świadczenia. 
W 2009 r. gospodarstwa domowe wydały na ten cel 6,7 mld zł, z czego 49,1% wydano na opiekę 
stomatologiczną, a 40,1% na opiekę ambulatoryjną (głównie na świadczenia specjalistyczne). 
Dla porównania, w 2004 r. gospodarstwa domowe wydały na opiekę ambulatoryjną około 4,3 
mld zł, w tym 51% na usługi stomatologiczne i 40% na świadczenia ambulatoryjne. W 1999 
r. wydatki te wyniosły 3,4 mld zł, w tym 47,5% na usługi stomatologiczne i 52% na świadcze-
nia ambulatoryjne.

 Należy zauważyć, że udział wydatków gospodarstw w finansowaniu świadczeń stomato-
logicznych od lat pozostaje wysoki – ponad 80%. Wynika to z ograniczonego zakresu świadczeń 
gwarantowanych przez NFZ w tym obszarze, który obejmuje jedynie najbardziej podstawowe 
świadczenia i materiały stomatologiczne. W pierwszych latach funkcjonowania kas chorych 
pacjentom pozostawiono możliwość uzyskania za dodatkową opłatą świadczeń wyższej ja-
kości niż gwarantowane w ramach podstawowego koszyka świadczeń. Zasady te zmieniono 
wraz z utworzeniem NFZ, pozostawiając pacjentom jedynie wybór pomiędzy skorzystaniem 
ze świadczenia finansowanego z NFZ lub opłaceniem pełnej kwoty za świadczenie (o wyższej 
jakości) w sektorze prywatnym. W 2006 r. dodatkowe opłaty zostały reaktywowane; jednak 
w 2009 r. ponownie nastąpiło odejście od nich z intencją zapewnienia dostępu do świadczeń 
stomatologicznych dla osób o niższych dochodach.

 Osoby przebywające w stacjonarnych instytucjach opieki długoterminowej: zakładach 
pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO), zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) oraz w stacjo-
narnych ośrodkach rehabilitacji ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną 
opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie 
może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy. 
W przypadku dzieci w wieku do lat 18 lub studentów studiów dziennych, którzy nie ukończyli 
26 lat, opłata wynosi 200% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota 
odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Pacjenci ponoszą też koszty 
podróży do uzdrowiska oraz koszty transportu medycznego (w przypadkach innych niż nagłe 
lub jeśli możliwość poruszania się pacjenta nie jest ograniczona i pozwala na skorzystanie 
z transportu publicznego).

3.4.3 Płatności nieformalne

 Płatności nieformalne maja różną formę. Mogą to być prezenty (najczęściej kwiaty i sło-
dycze), które są wyrazem wdzięczności za otrzymaną opiekę. Mogą to być datki na wsparcie 
finansowe niedoinwestowanych lub zadłużonych szpitali (tzw. cegiełki). Mogą to być także 
łapówki wręczane lekarzom w celu skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia planowe42 lub 

42 Lekarze w coraz szerszym zakresie prowadzą prywatne gabinety, pracując jednocześnie w szpitalach, a w takim przypadku opłata za prywatną 
konsultację może zastąpić łapówkę - gdy wizyta w prywatnym gabinecie jest sposobem na przyjęcie do szpitala. Transparentne zarządzanie listą 
oczekujących może to jednak uniemożliwić.
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opłaty „pod stołem”, czy tzw. „koperty” przekazywane personelowi medycznemu. Płatności nie-
formalne dotyczą głównie świadczeń udzielanych w szpitalach publicznych, a ich największym 
benefi cjentem jest najwyżej wykwalifi kowany personel medyczny (Golinowska i Kozierkiewicz, 
2007). Dane z drugiej polowy lat 90. sugerowały, że płatności nieformalne zrównały się z po-
ziomem ofi cjalnych wynagrodzeń lekarzy, szczególnie w sektorze szpitalnym, gdzie osiągnęły 
poziom 46% ogółu wydatków pacjentów w szpitalach (Chawla, Berman i Kawiorska, 1998). Nowe 
badania GUS (2006 i 2010) wskazują jednak, że płatności nieformalne nie są aż tak znaczących 
rozmiarów. Według przedstawionych przez GUS wyników badania budżetów gospodarstw 
domowych szacuje się, że w 2009 r. płatności nieformalne wyniosły niecałe 2% bezpośrednich 
wydatków gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w 2006 r. i 1,5% w 2009 r. (Golinowska, 
2010a).

 Zmniejszenie opłat nieformalnych jest wynikiem kilku inicjatyw podjętych w związku 
z zadeklarowaniem w 2005 r. walki z korupcją w sektorze publicznym, obejmującym także 
ochronę zdrowia. W 2006 r. Ministerstwo Zdrowia powołało Zespół do spraw przeciwdziałania 
oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia; opracowano specjalny poradnik na temat antyko-
rupcyjnego zachowania personelu medycznego. Biuro Praw Pacjenta w Ministerstwie Zdrowia 
(a następnie Biuro Rzecznika Praw Pacjenta) uruchomiło portal internetowy umożliwiający 
szybkie zgłaszanie przypadków korupcji. W odpowiedzi na politykę rządu, lekarze utworzyli 
własną grupę roboczą ds. zwalczania korupcji, aby nie tylko uczestniczyć w debacie, ale także 
proponować odpowiednie rozwiązania. Otwarcie zażądali podwyżek płac oraz poparli plany 
reform prywatyzacyjnych uwzględniających opcję ofi cjalnego współpłacenia za świadczenia 
opieki zdrowotnej (Golinowska, 2010a).

3.5   Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

3.5.1  Wielkość i rola rynku dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych

 Rynek dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych (DUZ) jest w Polsce nierozwinięty. 
Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne o charakterze zastępczym (alternatywnym) lub uzupeł-
niającym jeszcze nie funkcjonują, a istniejące formy prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych mają 
charakter rozwiązań, dodatkowych lub równoległych w stosunku do systemu publicznego43. 
Ponieważ termin „dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne” nie jest prawnie zdefi niowany, wiele 
produktów oferowanych na rynku w formie przedpłaty za określone świadczenia na wypadek 
problemów zdrowotnych można traktować jako dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Do-
browolne ubezpieczenia zdrowotne o charakterze suplementarnym są oferowane w dwóch 
formach oraz przez dwa różne typy podmiotów (Sobczak, 2004):

43 W literaturze przedmiotu stosuje się następującą klasyfi kację prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych: (a) ubezpieczenia alternatywne
(substitutive VHI) – ubezpieczenia zastępujące asekurację systemu podstawowego, fi nansowanego ze środków publicznych; (b) ubezpieczenia 
uzupełniające (complementary VHI) – ubezpieczenia pokrywające koszty usług zdrowotnych wyłączonych w całości lub w części z fi nansowania 
przez system podstawowy, w tym narzucone ustawowo dopłaty; (c) ubezpieczenia dodatkowe (supplementary VHI) – ubezpieczenia dostarczające 
możliwość szybszego dostępu do świadczeń zdrowotnych gwarantowanych ze środków publicznych oraz realizację ich w podwyższonym
standardzie jakości (w sensie pozamedycznym).
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44 Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151 z późn. zm.

• abonamenty medyczne oferowane pracownikom przez zakłady pracy (zarówno o sta-
 tusie publicznym jak i prywatnym); forma najbardziej popularna, z której korzysta około
 1 mln osób);
• polisy zdrowotne oferowane przez firmy ubezpieczeniowe działające zgodnie z Ustawą
 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej44.

 Polisy zdrowotne mogą obejmować świadczenia pieniężne kompensacyjne (np. wy-
płatę określonej kwoty za wykonany w szpitalu zabieg lub za każdy dzień pobytu w szpitalu) 
lub pokrycie kosztów usługi medycznej (w ramach opieki ambulatoryjnej, czy za określone 
zabiegi szpitalne). Oferowane są przez coraz większą liczbę firm ubezpieczeniowych. Odręb-
nym rodzajem produktu ubezpieczeniowego jest ubezpieczenie zdrowotne oferowane jako 
„dodatek” do ubezpieczeń na życie (osobowych) lub ubezpieczeń majątkowych. Polisy zdrowotne 
firm ubezpieczeniowych oferowane są albo w ramach ubezpieczeń wypadkowych, albo ubezpie-
czenia chorób, albo rozwiązań łączących jeden i drugi rodzaj. W czerwcu 2004 roku działalność 
ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń wypadków prowadziło 30 zakładów ubezpieczeń, 
natomiast w zakresie ubezpieczeń chorób 23 zakłady. Z kolei w zakresie ubezpieczeń wypad-
kowych i chorobowych, jako ubezpieczeń uzupełniających, aktywność przejawiały 32 zakłady 
(Stachura, 2004).

 Zgodnie z danymi Narodowych Rachunków Zdrowia prywatne wydatki na dobrowolne 
ubezpieczenia zdrowotne przekroczyły 568 mln zł w 2009 r. (w porównaniu z 340 mln zł w 2004 
r.). W 2009 r. udział dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych nie przekroczył poziomu 0,6% 
wydatków całkowitych na ochronę zdrowia i 2,2% wydatków prywatnych. Co ciekawe, według 
raportu o rynku prywatnej opieki zdrowotnej w 2011 roku, segment dobrowolnych ubezpie-
czeń zdrowotnych, mimo nadal ograniczonego zakresu, wykazał w ostatnich latach najszybszy 
wzrost na rynku prywatnej opieki zdrowotnej (PMR, 2011).
 Mimo że rozwój dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych jest, jak dotąd, ograniczony, 
mogłyby one potencjalnie przyczynić się do uzupełnienia braków w systemie publicznym. Z po-
wodu relatywnie niskich zasobów finansowych NFZ dostępność formalnie zagwarantowanych 
świadczeń jest również ograniczona, a listy oczekujących na niektóre świadczenia (szczególnie 
planowe operacje) są długie. Ponadto, jakość świadczeń gwarantowanych publicznie jest 
relatywnie niska, szczególnie z powodu ograniczenia udogodnień w opiece stacjonarnej 
(np. wyżywienie i zakwaterowanie w szpitalach).

 W opinii przedstawicieli branży ubezpieczeniowej dwa czynniki utrudniają rozwój rynku 
dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Pierwszy z nich to szeroki zakres świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych oraz zagwarantowanych ustawowo dla wszystkich 
mieszkańców, co ogranicza przestrzeń dla rozwoju ubezpieczeń uzupełniających (tzw. efekt 
wypierania). Drugim czynnikiem jest brak przejrzystości w funkcjonowaniu publicznej opieki 
zdrowotnej - brak odpowiednich regulacji, sprzyjających tworzeniu prywatnych ubezpieczeń 
zdrowotnych, definiujących np. definicję terminu „dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne”; brak 
uporządkowanego zarządzania listami oczekujących, np. brak gwarantowanej górnej granicy 
czasu oczekiwania. Ponadto konkurencją dla firm ubezpieczeniowych stały się, te zakłady pracy 
oferujące abonamenty medyczne, które działają na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a nie 
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na podstawie bardziej restrykcyjnych przepisów prawa ubezpieczeniowego, dzięki czemu są 
bardziej konkurencyjne cenowo.

3.5.2 Struktura i zachowania na rynku

 Abonamenty medyczne są oferowane głównie przez pracodawców, jako dodatkowe 
świadczenia pozapłacowe dla pracowników, i zazwyczaj obejmują też świadczenia medycyny 
pracy (takie jak badania okresowe, opieka profilaktyczna), które pracodawcy są ustawowo zo-
bowiązani zapewnić. Rozbudowane pakiety abonamentowe, które są najbardziej popularne, 
ułatwiają dostęp do usług zdrowotnych i gwarantują wyższy standard opieki, stąd stanowią 
skuteczną motywację dla pracowników. Dla pracodawców są one atrakcyjne z uwagi na korzyści 
podatkowe. Warto wspomnieć, że abonamenty obejmują zazwyczaj świadczenia ambulatoryjne 
(konsultacje udzielane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów opieki 
ambulatoryjnej, badania diagnostyczne, profilaktykę oraz, aczkolwiek w mniejszym stop-
niu, opiekę stomatologiczną). Miesięczne stawki ubezpieczeniowe nie są wysokie i wahają 
się od dwunastu do kilkuset złotych, w zależności od zakresu oferowanych w pakiecie usług. 
Najdroższe pakiety (kategoria VIP) kierowane są do kadry zarządzającej najwyższego szczebla 
oraz zamożnych klientów indywidualnych. Osoby indywidualne stanowią jednak bardzo mały 
odsetek korzystających z pakietów, gdyż abonamenty indywidualne są bardzo drogie.

 Produkty oferowane przez firmy ubezpieczeniowe są inne w porównaniu z abonamen-
tami pracodawców. Zwykle są to krótkookresowe ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe 
pokrywające koszty leczenia i innych usług dla osób wyjeżdżających za granicę. Coraz bardziej 
popularne są ponadto polisy ubezpieczeń na życie z opcją usług medycznych (szczegółowo na 
ten temat: Holly i Szczepaniak, 2011).

3.5.3 Polityka państwa

 Mimo relatywnie niskiego finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych w polityce 
państwa daje się dostrzec daleko idącą ostrożność we wprowadzaniu dodatkowych rozwiązań obcią-
żających dochody ludności. Akceptuje się raczej szersze wykorzystywanie istniejących możliwości 
prawnych. Przepisy dotyczące dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych zawarte są w Ustawie 
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej45 oraz w Kodeksie cywilnym. Odrębne 
regulacje, dotyczące wyłącznie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, nie istnieją.

 Jak wspomniano powyżej, termin „dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne” nie jest praw-
nie zdefiniowany. Ponadto, nie istnieją żadne bodźce finansowe (takie jak np. ulgi podatkowe) 
zachęcające osoby indywidualne do zakupu polis na prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Jednak 
z uwagi na pewien widoczny już potencjał popytu na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne 
rozważano w ostatnich latach kilka propozycji i programów pilotażowych, mających na celu 
rozwój rynku dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Temat ten pozostaje stałym tematem 
debaty politycznej.

45 DZ. U. Nr 124, poz. 1151
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 Zainteresowanie rządu dobrowolnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi jest istotnie motywo-
wane oczekiwaniem, że ich wprowadzenie odciąży NFZ z presji fi nansowania szerokiego zakresu 
świadczeń dla wszystkich mieszkańców kraju. W odpowiedzi na jedną z pierwszych ważniejszych 
zapowiedzi o wprowadzeniu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych przedłożonych przez Mini-
sterstwo Zdrowia i Bank Światowy w 2001 r. zbadano i zaprezentowanomożliwe rozwiązania dla 
ich rozwoju. W 2008 r. Polska Izba Ubezpieczeń przy wsparciu PO przygotowała kompleksową 
propozycję wprowadzenia prywatnych instytucji do systemu, nie tylko ubezpieczeniowych, ale 
także prywatnych instytucji zarządzających publicznymi środkami (na wzór holenderski). Projekt 
nie został wprowadzony w życie. W marcu 2011 r. z kolei Ministerstwo Finansów przedstawiło 
projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ze względu na niedoprecyzowanie 
relacji między odpowiedzialnością publicznych i prywatnych świadczeniodawców spotkał się 
on z krytyką z niemalże wszystkich stron. Prace nad nim nadal trwają.

3.6 Inne źródła fi nansowania

3.6.1 Równoległe systemy opieki zdrowotnej

 Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiadają własne 
placówki, które do 1998 r. świadczyły usługi opieki zdrowotnej dla swoich aktywnych zawodowo 
i emerytowanych pracowników oraz ich rodzin. Te placówki są obecnie dostępne dla wszystkich 
ubezpieczonych. Ponieważ wszyscy mieszkańcy kraju są objęci opieką zdrowotną w ramach 
społecznego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, istnienie równoległych systemów opieki 
zdrowotnej nie jest zasadne46.

3.6.2 Zewnętrzne źródła fi nansowania

 Ochrona zdrowia w powojennej Polsce fi nansowana była przede wszystkim ze źródeł 
krajowych. Przypadki zagranicznych donacji były niezmiernie rzadkie. Od czasu przystąpienia 
Polski do UE (w 2004 roku) unijne fundusze strukturalne odgrywają istotną rolę w fi nansowaniu 
inwestycji także w sektorze zdrowia. W latach 2007-2013 inwestycje bezpośrednie w sektorze 
zdrowia fi nansowane z funduszy strukturalnych przeznaczone są na infrastrukturę, poprawę 
stanu zdrowia zatrudnionych, higienę pracy, edukację zdrowotną, doskonalenie zawodowe 
kadr medycznych oraz podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia. Celem funduszy 
strukturalnych UE jest również rozwój infrastruktury niezbędnej dla zastosowania nowych 
technologii: telemedycyny, technologii informatycznych (IT) i komunikacyjnych. Wspierane są 
również obszary związane ze zdrowiem środowiskowym zarówno w wymiarze ekologicznym, 
jak i społecznym (np. rozwój urbanistyczny, zaangażowanie społeczne, integracyjna polityka 

46 Więcej informacji na temat opieki zdrowotnej dla niektórych grup ludności zawiera rozdział piąty.
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zatrudnienia) (Watson, 2009). W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na wsparcie 
infrastruktury ochrony zdrowia w różnych regionach Polski przeznaczono 597 mln euro, a do-
datkowo na poprawę jakości usług udostępniono 350 milionów euro w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko (Kałużyńska, Smyk i Wiśniewski, 2009). Z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przydzielono 105 mln 
euro na tworzenie programów zdrowotnych, wspieranie szkoleń i kształcenia ustawicznego dla 
pracowników ochrony zdrowia oraz podniesienie jakości zarządzania w sektorze zdrowotnym.

 Sektor zdrowotny w Polsce jest również wspierany przez dotacje w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego47. W latach 2005-2009 na programy promocji zdrowia i profi laktykę, poprawę jakości 
usług w placówkach opieki zdrowotnej, zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej oraz 
wsparcie dla podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej wydano prawie 60 mln euro. 
Na okres 2009-2014 przeznaczono kolejnych 70 mln euro na dwa programy mające na celu 
poprawę dostępności i jakości usług zdrowotnych oraz zmniejszenie nierówności społecznych 
w zakresie zdrowia. Specjalny nacisk położono na profi laktykę zdrowotną wśród dzieci i zdrowie 
prokreacyjne, opiekę zdrowotną związaną ze starzeniem się populacji i zapobieganie chorobom 
związanym ze stylem życia.

3.6.3 Pozostałe źródła fi nansowania

 W działaniach na rzecz ochrony zdrowia zawsze były aktywne organizacje społeczne 
i religijne. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) i organizacje kościelne oraz 
zakonne zapewniają liczne rodzaje świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, a jednocześnie 
wspierają pacjentów i ich rodziny w formie porad prawnych, pomocy psychologicznej i fi nanso-
wej. Finansowanie z tych źródeł jest wprawdzie niewielkie, ale dla ich benefi cjentów znaczące.

 Przedsiębiorstwa fi nansują świadczenia dla swoich pracowników w obszarze medycyny 
pracy. Większość ich środków jest jednak wykorzystywana na fi nansowanie inwestycji (około 
46%), usług leczniczych (około 38,8% ) i profi laktyki (11,2%).

3.7 Mechanizmy i metody fi nansowania

3.7.1 Metody fi nansowania świadczeń
 W polskim systemie ochrony zdrowia stosuje się różne rodzaje mechanizmów opłacania 
świadczeń w zależności od poziomu opieki i niekiedy rodzaju świadczonej usługi (tabela 3.12).

 Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej są fi nansowane według rocznej stawki 

47 Szczegóły można znaleźć pod adresem http://www.eeagrants.org/ (dostęp: 22 stycznia 2012).
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kapitacyjnej na pacjenta zarejestrowanego u lekarza pierwszego kontaktu48. Stawka ta obej-
muje koszt konsultacji oraz koszty badań diagnostycznych zleconych przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej (z wyjątkiem najdroższych badań, takich jak tomografia komputero-wa lub 
rezonans magnetyczny, które są kontraktowane oddzielnie).

 Zdrowie publiczne w podstawowym zakresie jest finansowane z budżetu państwa (np. 
inspekcja sanitarna), a w ramach programów zdrowia publicznego, które mogą być ustanawiane 
zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym na podstawie opłaty za usługę (fee-for-
service).

Tabela 3.12
Mechanizmy płatności

Uwagi: a dotyczy osób lub usług nie objętych finansowaniem w ramach NFZ; b dotyczy określonych zabiegów takich jak 
przeszczepy; c dotyczy ratownictwa lotniczego na wezwanie; d dotyczy zespołu ratownictwa medycznego na wezwanie;
e dotyczy szpitalnych oddziałów ratunkowych; JGP: Jednorodne Grupy Pacjentów.

 W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) stosowana jest opłata za przypadek 
diagnostyczny (z uwzględnieniem stawek podobnych do kapitacyjnych w przypadku pacjentów 
przewlekle chorych). W połowie 2011 r. do AOS wprowadzono zmiany, o czym wspomina się 
w następnym akapicie.

Opieka szpitalna jest rozliczana w oparciu o system Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Jest to 
system, w którym nośnikiem kosztów jest hospitalizacja konkretnego pacjenta, z konkretnym 
schorzeniem, w konkretnej sytuacji. JPG jest polskim odpowiednikiem systemu DRG (Diagnosis 
Related Group). Metodę tę wdrożono w 2008 roku. NFZ rozlicza się w ten sposób ze wszystkimi 
szpitalami, niezależnie od ich własności, rodzaju szpitala i różnic regionalnych. System ten 
ma zastosowanie do wszystkich pacjentów szpitalnych, z wyjątkiem pacjentów będących 
pod opieką psychiatryczną lub rehabilitacyjną, i powinien pokrywać pełne koszty leczenia 
(z wyjątkiem znaczących kosztów inwestycyjnych świadczeniodawcy) (Busse i inni, 2011). Szcze-
gólnie skomplikowane lub kosztowne zabiegi wysokospecjalistyczne, takie jak przeszczepy, są 
opłacane bezpośrednio z budżetu państwa. W lipcu 2011 roku system JGP został rozszerzony na 

48 Dla poszczególnych grup pacjentów, takich jak dzieci, osoby w podeszłym wieku oraz osoby przewlekle chore, stawki kapitacyjne są ważone wyższymi 
współczynnikami.

 
3.7 Mechanizmy i metody finansowania  

3.7.1 Metody finansowania świadczeń 

W polskim systemie ochrony zdrowia stosuje się różne rodzaje mechanizmów opłacania świadczeń w zależności 
od poziomu opieki i niekiedy rodzaju świadczonej usługi (tabela 3.12).  

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej są finansowane według rocznej stawki kapitacyjnej na pacjenta 
zarejestrowanego u lekarza pierwszego kontaktu48. Stawka ta obejmuje koszt konsultacji oraz koszty badań 
diagnostycznych zleconych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (z wyjątkiem najdroższych badań, takich 
jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, które są kontraktowane oddzielnie). 

Zdrowie publiczne w podstawowym zakresie jest finansowane z budżetu państwa (np. inspekcja sanitarna), a w 
ramach programów zdrowia publicznego, które mogą być ustanawiane zarówno na poziomie rządowym, jak i 
samorządowym na podstawie opłaty za usługę (fee-for-service).  

Tabela 3.12 
Mechanizmy płatności 
 Ministersto 

Zdrowia (budżet 
państwa) 

Województwa 
(budżety 
regionalne) 

Władze 
terytorialne (na 
poziomie gminy, 
powiatu, 
województwa) 

Oddziały NFZ Współpłacenie Płatności 
bezpośrednie 

Lekarze opieki 
podstawowej 

   Stawka kapitacyjna 
roczna, opłata za 
usługę 

  

Lekarze specjaliści 
opieki ambulatoryjnej 

   Stawka kapitacyjna 
roczna, opłata za 
usługę, JGP 

 opłata za usługę 

Pielęgniarki i położne    Stawka kapitacyjna 
roczna, opłata za 
usługę 

 opłata za usługę 

Szpitale „ostre” opłata za usługę   JGP  opłata za usługę 
Pozostałe szpitale opłata za usługę   JGP opłata za usługę opłata za usługę 
Szpitalne świadczenia 
ambulatoryjne 

   opłata za usługę  opłata za usługę 

Lekarze dentyści    opłata za usługę  opłata za usługę 
Świadczenia zdrowia 
publicznego 

Budżet, opłata za 
usługę 

 opłata za usługę opłata za usługę   

Opieka społeczna Budżet  Budżet    
Ratownictwo 
medyczne 

Ryczałt dobowyc Ryczałt dobowyd  JGPe   

Uwagi: a dotyczy osób lub usług nie objętych finansowaniem w ramach NFZ; b dotyczy określonych zabiegów takich jak przeszczepy; c dotyczy ratownictwa lotniczego na wezwanie; d dotyczy zespołu ratownictwa 
medycznego na wezwanie; e  dotyczy szpitalnych oddziałów ratunkowych; JGP: Jednorodne Grupy Pacjentów.  

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) stosowana jest opłata za przypadek diagnostyczny (z 
uwzględnieniem stawek podobnych do kapitacyjnych w przypadku pacjentów przewlekle chorych). W połowie 2011 
r. do AOS wprowadzono zmiany, o czym wspomina się w następnym akapicie.  

Opieka szpitalna jest rozliczana w oparciu o system Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Jest to system, w 
którym nośnikiem kosztów jest hospitalizacja konkretnego pacjenta, z konkretnym schorzeniem, w konkretnej 
sytuacji. JPG jest polskim odpowiednikiem systemu DRG (Diagnosis Related Group). Metodę tę wdrożono w 2008 
roku. NFZ rozlicza się w ten sposób ze wszystkimi szpitalami, niezależnie od ich własności, rodzaju szpitala i różnic 
regionalnych. System ten ma zastosowanie do wszystkich pacjentów szpitalnych, z wyjątkiem pacjentów będących 
pod opieką psychiatryczną lub rehabilitacyjną, i  powinien pokrywać pełne koszty leczenia (z wyjątkiem znaczących 
kosztów inwestycyjnych świadczeniodawcy) (Busse i inni, 2011). Szczególnie skomplikowane lub kosztowne zabiegi 
wysokospecjalistyczne, takie jak przeszczepy, są opłacane bezpośrednio z budżetu państwa. W lipcu 2011 roku 
system JGP został rozszerzony na specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne w celu przesunięcia lżejszych 
przypadków z opieki szpitalnej do opieki ambulatoryjnej, by w ten sposób sprzyjać rozwojowi opieki dziennej i tym 
samym minimalizować liczbę niepotrzebnych hospitalizacji oraz ich koszt. 

                                                 

48 Dla poszczególnych grup pacjentów, takich jak dzieci, osoby w podeszłym wieku oraz osoby przewlekle chore, stawki kapitacyjne są ważone wyższymi współczynnikami.   

mimasik
Typewritten Text
powrót do spisu treści



Zarys systemu ochrony zdrowia Polska 2012

112

specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne w celu przesunięcia lżejszych przypadków z opieki 
szpitalnej do opieki ambulatoryjnej, by w ten sposób sprzyjać rozwojowi opieki dziennej i tym 
samym minimalizować liczbę niepotrzebnych hospitalizacji oraz ich koszt.

 Leki podawane w ramach opieki ambulatoryjnej są finansowane przez NFZ, ale wymagają 
współpłacenia przez pacjentów. Natomiast leki podawane w opiece szpitalnej są dla pacjen-
tów bezpłatne i rozliczane w ramach systemu JGP, czy też w ramach programów zdrowotnych 
(szczególnie w przypadku drogich leków) i programów standardowej chemio-terapii. W 2007 
roku budżet państwa przejął finansowanie większości usług ratownictwa medycznego. Zadania 
zespołów ratownictwa medycznego i transport sanitarny są rozlicza-ne ryczałtem dobowym, 
a w przypadku świadczeń udzielanych przez szpitalne oddziały ratunkowe poprzez system JGP 
(finansowanie w ramach środków NFZ).

 Opieka stomatologiczna jest finansowana ze źródeł publicznych na zasadzie opłaty za 
usługę (do wyczerpania limitów przyznanych przez NFZ) oraz w formie płatności bezpośrednich.

3.7.2 Zatrudnianie i opłacanie pracowników ochrony zdrowia

 W Polsce istnieje kilka podstawowych form zatrudniania personelu medycznego. Są to 
umowy o pracę (umowy na czas określony i nieokreślony, na podstawie mianowania) i umowy 
cywilnoprawne (np. kontrakt z osobami samozatrudniającymi się). Wyjątek stanowi zatrudnianie 
studentów medycyny w trakcie obowiązkowego stażu podyplomowego lub leka-rzy robiących spe-
cjalizację w ramach rezydentury, którzy mają umowy specjalne. Mimo że większość placówek opieki 
zdrowotnej jest niepubliczna (opieka ambulatoryjna została w dużej mierze sprywatyzowana), to 
gros pracowników ochrony zdrowia pracuje w placówkach publicznych, co jest odzwierciedleniem 
istnienia nadal dużej liczby szpitali publicznych.

 Forma zatrudnienia ma znaczący wpływ na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia. Naj-
bardziej atrakcyjne finansowo są kontrakty, ale istnieją też obciążenia i ryzyka związane z tą formą 
zatrudnienia. Lekarz na kontrakcie ma obowiązek samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, a także obliczania i zapłaty podatku dochodowego. Zwykle nie ma prawa 
do płatnego urlopu wypoczynkowego, choć nie istnieją przeszkody prawne, aby strony ustaliły to 
w umowie. Pracodawca nie przejmie roszczeń wobec lekarza na kontrakcie (np. z tytułu niepożądanych 
zdarzeń medycznych). Płace lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę są regulowane tylko 
ramowo. Konkretne wynagrodzenia określają zakładowe regulaminy płac. Wynagrodzenia stażystów 
oraz rezydentów ustalane są przez rząd i finansowane są z budżetu państwa.
 
 Poza minimalnym wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę, w ramach systemu 
opieki zdrowotnej nie obowiązuje inne minimum płacowe dla poszczególnych grup zawodowych. 
Według sondażu przeprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia w szpitalach publicznych w maju 
2009 roku średnie miesięczne całkowite wynagrodzenie brutto wyniosło 3 500 zł w przypadku 
pielęgniarek i położnych ze specjalizacją, 5 300 zł w przypadku lekarzy bez specjalizacji oraz 6 400 
zł i 7 200 zł dla lekarzy posiadających specjalizację odpowiednio pierwszego i drugiego stopnia. 
W latach 2000-2010 płace w sektorze zdrowia wzrosły o 15 punktów procentowych (stanowiły 
równowartość 75% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w 2000 r. oraz 90% w 2010 r.). Wzrost 
płac dotyczył w dużo większym stopniu lekarzy niż pielęgniarek (GUS, 2012). Lekarze odbywający 
staże w ramach rezydentury byli faworyzowani pod względem wysokości otrzymanej podwyżki 
wynagrodzenia, co miało na celu zniechęcenie ich do emigracji zarobkowej.
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4. Zasoby materialne i ludzkie

4.1. Zasoby materialne

4.1.1 Zasoby majątkowe oraz inwestycje

 Głównym zasobem majątkowym sektora zdrowotnego są szpitale i ich wyposażenie.
Budynki i budowle, w których świadczone są stacjonarne usługi zdrowotne nie zawsze są
w dobrym stanie technicznym. Znaczna ich część wymaga modernizacji (Ponikło, 2004; CSIOZ, 
2008; NIK, 2009).

 Szpitali ogólnych jest w Polsce 754 (dane z 2009 r. – GUS, 2010a). Zdecydowana ich 
większość (526 - 70%) to placówki publiczne, a pozostałe (228) - prywatne. Znajdowało 
się w nich odpowiednio 90% i 10 % ogółu łóżek szpitalnych (tabela 4.1). Ministerstwom:
Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji podlegało 41 szpitali ogólnych, 
które dysponowały odpowiednio 6 117 i 4 226 łóżkami. Szpitali psychiatrycznych jest 52.

 Rozmieszczenie geografi czne szpitali jest bardzo zróżnicowane (zob. tabela 4.2). Takie 
rozmieszczenie jest uwarunkowane historycznie i niekoniecznie odzwierciedla potrzeby
zdrowotne populacji. Dane dotyczące rozmieszczenia łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców i wskaźniki ich wykorzystania również wskazują na znaczne różnice
regionalne.

Tabela 4.1
Szpitale i łóżka szpitalne w 2005 i 2009 roku

Źródła: CSIOZ, 2006a, 2010b.

  2005   2009
Typ własności
 Szpitale Liczba łóżek % łóżek Szpitale Liczba łóżek % łóżek

 I. Szpitale
ogólne 781a 179 493 90% ogółu 754a 183 040b 90,8% ogółu

(a) Publiczne 611 171 278 95,4% z I 526 165 012 90,2% z I

Szpitale JST 552 146 650 85,6% of (a) 469 138 869 84,2% z (a)

Szpitale
Ministerstwa
Zdrowiac 17d 4859 2,8% of (a) 16e 5428 3,3% z (a)

Pozostałe
szpitale
publicznef 42 19 769 11,5% of (a) 41 20 715 12,6% z (a)

b) Niepubliczne 170 8215 4,6% z I 228 18 028 9,8% z I

II. Szpitale
psychiatryczneg 54 20 276 10% ogółu 52 18 507 9,2% ogółu

Ogółem (I + II) 835 199 769 100% 806 201 547 100%
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Uwagi: aZ wyłączeniem filii szpitali; bLiczba łóżek uwzględnia łóżka w szpitalach i filiach szpitali, w tym łóżka i inkubatory 
dla noworodków; cSzpitale podlegające Ministerstwu Zdrowia, z wyłączeniem szpitali podlegających Ministerstwu Obrony
Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji; dW tym Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Górnośląski 
Szpital Onkologii w Gliwicach; eW tym Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu i trzy Centra Onkologii; fSzpitale podlegające 
publicznym uniwersytetom medycznym lub uniwersytetom publicznym prowadzącym badania i nauczającym w obszarze
nauk medycznych; gW tym Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Tabela 4.2
Regionalne rozmieszczenie szpitali ogólnych i wskaźniki ich wykorzystania w roku 2009

Źródło: CSIOZ, 2010.

Uwagi: Najwyższe wartości zaznaczono kolorem jasnoszarym, wartości najniższe kolorem ciemnoszarym.

 Dynamicznej zmianie ulega struktura własnościowa szpitali. Maleje liczba szpitali
publicznych, a rośnie liczba szpitali niepublicznych, w tym przekształconych przez samo-
rządy terytorialne (JST) (rys. 4.1). W okresie 1999-2009 samorządy przekształciły 77 szpitali 
publicznych w szpitale niepubliczne (zob. rozdział 6) (Świderek, 2010). Powstają też całkiem 
nowe prywatne szpitale, które zwykle są małe (najczęściej jedno lub 2-3 oddziałowe) i stano-
wią niewielką część ogółu łóżek szpitalnych. Według ostatnich szacunków, większość szpitali 
niepublicznych (65%) to szpitale prywatnych właścicieli (Szetela, 2009).

 Jako że definicja “szpitala” jest dość szeroka, to placówki opieki zdrowotnej dysponujące 
zaledwie jednym lub dwoma łóżkami są także uwzględniane w Rejestrze Zakładów Opieki 
Zdrowotnej prowadzonym przez CSIOZ. Według tego rejestru 50% wszystkich szpitali dys-
ponuje mniej niż 150 łóżkami, przy czym udział małych szpitali jest wyższy wśród jednostek 
prywatnych. Większość średnich szpitali (między 151 a 500 łóżek), to szpitale publiczne, 
a szpitale dysponujące liczbą łóżek powyżej 500 to niemal wyłącznie szpitale publiczne (tabela 
4.3). Zmniejszenie liczby małych szpitali oraz poprawa geograficznego rozmieszczenia infra-
struktury szpitalnej w całym kraju były celem projektu ustawy o „sieci szpitali”, który został 
opracowany i przedłożony w Ministerstwie Zdrowia w 2006 r. (Włodarczyk, 2007), ale nigdy 

 
Tabela 4.2 
Regionalne rozmieszczenie szpitali ogólnych i wskaźniki ich wykorzystania w roku 2009 
 

  
Liczba szpitali Liczba łóżek szpitalnych Łóżka  

na  1000 
mieszkańców 

Wykorzystanie 
łóżek (%) 

Ogółem Publiczne 
(%) 

Niepubliczne 
(%) 

Ogółem Publiczne 
(%) 

Niepubliczne 
(%) 

Polska 754 70% 30% 183 040 90% 10% 4,8 69,7 

Dolnośląskie 60 60% 40% 13 907 79% 21% 4,8 66,4 

Kujawsko-Pomorskie 39 49% 51% 9038 76% 24% 4,3 64,9 

Lubelskie 38 82% 18% 11 477 97% 3% 5,3 75,8 

Lubuskie 20 70% 30% 4357 85% 15% 4,3 67,2 

Łódzkie 56 68% 32% 13 624 89% 11% 5,3 72,3 

Małopolskie 68 61% 39% 14 387 93% 7% 4,3 73,2 

Mazowieckie 93 81% 19% 24 110 96% 4% 4,6 72,9 

Opolskie 22 68% 22% 4451 84% 16% 4,3 69,7 

Podkarpackie 34 76% 24% 9717 95% 5% 4,6 69,8 

Podlaskie 30 77% 23% 6230 97% 3% 5,2 66,5 

Pomorskie 36 56% 44% 8875 81% 19% 3,9 68,2 

Śląskie 107 73% 27% 26 624 92% 8% 5,7 66,5 

Świętokrzyskie 22 82% 18% 6312 92% 8% 4,9 70,7 

Warmińsko-Mazurskie 37 70% 30% 6056 86% 14% 4,2 67,2 

Wielkopolskie 61 77% 23% 15 923 91% 9% 4,6 71,2 

Zachodniopomorskie 31 71% 29% 7952 94% 6% 4,7 66,7 

Źródło: CSIOZ, 2010. 
Uwagi: Najwyższe wartości zaznaczono kolorem jasnoszarym, wartości najniższe kolorem ciemnoszarym. 

Dynamicznej zmianie ulega struktura własnościowa szpitali. Maleje liczba szpitali publicznych, a rośnie liczba 
szpitali niepublicznych, w tym przekształconych przez samorządy terytorialne (JST) (rys. 4.1). W okresie 1999-2009 
samorządy przekształciły 77 szpitali publicznych w szpitale niepubliczne (zob. rozdział 6) (Świderek, 2010). Powstają 
też całkiem nowe prywatne szpitale, które zwykle są małe (najczęściej jedno lub 2-3 oddziałowe) i stanowią niewielką 
część ogółu łóżek szpitalnych. Według ostatnich szacunków, większość szpitali niepublicznych (65%) to szpitale 
prywatnych właścicieli (Szetela, 2009). 

Jako że definicja "szpitala" jest dość szeroka, to placówki opieki zdrowotnej dysponujące zaledwie jednym lub 
dwoma łóżkami są także uwzględniane w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez CSIOZ. 
Według tego rejestru 50% wszystkich szpitali dysponuje mniej niż 150 łóżkami, przy czym udział małych szpitali jest 
wyższy wśród jednostek prywatnych. Większość średnich szpitali (między 151 a 500 łóżek), to szpitale publiczne, a 
szpitale dysponujące liczbą łóżek powyżej 500 to niemal wyłącznie szpitale publiczne (tabela 4.3). Zmniejszenie 
liczby małych szpitali oraz poprawa geograficznego rozmieszczenia infrastruktury szpitalnej w całym kraju były 
celem projektu ustawy o „sieci szpitali", który został opracowany i przedłożony w Ministerstwie Zdrowia w 2006 r. 
(Włodarczyk, 2007), ale nigdy nie został zrealizowany. Nowy rząd nie podjął zadania stworzenia scentralizowanego 
planu restrukturyzacji szpitali. Zadanie to zostało powierzone samorządom lokalnym. 
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nie został zrealizowany. Nowy rząd nie podjął zadania stworzenia scentralizowanego planu
restrukturyzacji szpitali. Zadanie to zostało powierzone samorządom lokalnym.

Rysunek 4.1
Liczba szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce, lata 2000-2009

Źródło: GUS, 2010b.

 W szpitalach publicznych przekształconych w spółki prawa handlowego większościowym 
lub nawet wyłącznym właścicielem są samorządy terytorialne. Gdy szpital zbankrutuje, 
samorząd musi podjąć decyzję o dalszych losach placówki; także o likwidacji. Ta decyzja zmusza 
samorządy do działań restrukturyzacyjnych o znacznych dla nich kosztach.

 Pomiędzy poszczególnymi regionami istnieją również znaczne różnice między liczbą 
szpitali publicznych i szpitali niepublicznych a ogólną liczbą szpitali w danym regionie. 
Najwyższy udział szpitali niepublicznych występuje w województwach, które są gospo-
darczo dobrze rozwinięte lub położone w pobliżu granicy kraju (np. Kujawsko-Pomorskie,
Pomorskie i Dolnośląskie; zob. tabela 4.2).

Tabela 4.3
Liczba szpitali według wielkości w połowie 2011 roku

Źródło: CSIOZ, 2011.

Liczba łóżek Szpitale %  Szpitale % Ogółem % 
 publiczne publicznych niepubliczne niepublicznych  ogółu

< 50 27 4,4 311 61,7 338 30,2

50 – 150 133 21,6 92 8,3 225 20,1

151 – 250 138 22,4 43 8,5 181 16,2

251 – 500 195 31,7 40 7,9 235 21,0

> 500 120 19,5 9 1,8 129 11,5

Szpitale oferujące wyłącznie
opiekę dzienną 2 0,3 9 1,8 11 1,0

Ogółem 615 100,0% 504 100,0% 1119 100,0%
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49 W rejestrze RZOZ dane na temat średniego wieku szpitali w Polsce są mylące (15,1 lat w lipcu 2011 r.) głównie ze względu na uwzględnianie
w rejestrze placówek małych. Dane CSIOZ bardziej realnie odzwierciedlają stan techniczny większości szpitali w Polsce.

Uwagi: Dane z 8 lipca 2011 r., obejmujące szpitale ogólne, psychiatryczne i specjalistyczne. Filie szpitalne nie są 
uwzględnione w rachunku szpitali (są traktowane jako części szpitali). Liczba szpitali przedstawiona powyżej nie 
jest zgodna z liczbami podanymi w tabelach 4.1 i 4.2, ponieważ ustawowa definicja szpitala jest nieprecyzyjna (np. 
nie zdefiniowano minimalnej liczby łóżek, którymi powinien dysponować szpital, a RZOZ prowadzony przez CSIOZ 
uwzględnia nawet placówki opieki zdrowotnej dysponujące tylko jednym lub dwoma łóżkami). Dane w niniejszej 
tabeli uwzględniają również kilka (około 10) placówki opieki zdrowotnej, które nie funkcjonują, a są jedynie zareje-
trowane, są to np. szpitale świadczące wyłącznie opiekę dzienną; nie są one uwzględnione w tabelach 4.1 i 4.2.

 Jak wyżej wspomniano, stan techniczny szpitali, przeciętnie rzecz ujmując, nie jest za-
dawalający. Według przeprowadzonej w 2006 roku przez Ministerstwo Zdrowia ankie-
ty49, średni wiek budynków szpitalnych wynosił 42 lata (CSIOZ, 2008). Niektóre szpitale 
publiczne zostały zbudowane w latach 70. i 80., a wiele z nich wciąż mieści się w budynkach 
zbudowanych przed II wojną światową. W rezultacie ich ogólny stan techniczny jest zły, 
a utrzymanie bardzo kosztowne. Znajduje to odzwierciedlenie w raportach Ministerstwa 
Zdrowia i Najwyższej Izby Kontroli (NIK, 2009). Dla porównania - większość prywatnych szpi 
tali powstała po 1999 r., dlatego też ich stan techniczny jest stosunkowo dobry.

 Zgodnie z Raportem Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga II
z 2008 r. (Golinowska i inni, 2009), średni poziom umorzenia księgowego majątku trwałego 
w sektorze opieki zdrowotnej wynosił na koniec 2006 roku około 62%, podczas gdy (zgodnie 
z normami budowlanymi) poziom umorzenia kwalifikujący budynek do rozległego remontu 
kapitalnego to 40%. Sytuację dodatkowo pogarsza powszechna wieloletnia praktyka stosowania 
odpisów amortyzacyjnych w celu pokrycia strat finansowych. Praktyka ta jest następstwem 
ograniczeń finansowych, z którymi borykały się SPZOZ-y i prowadzi do ograniczenia wydatków 
na modernizację i remonty budynków. W 48 skontrolowanych przez NIK SPZOZ-ach z dziewięciu 
województw (NIK 2009) ponad 60% majątku trwałego wymagało generalnego remontu lub 
wymiany, a 40% budynków powinno zostać zmodernizowanych. Stan zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego był w dużej mierze niezadowalający i prawie w połowie szpitali występowały 
ograniczenia w możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby niepełnosprawne. 
Prawie dwie trzecie szpitali nie przeprowadziło obowiązkowych rocznych kontroli okresowych 
stanu technicznego budynków i ponad 40% z nich nie wykonywało obowiązkowych kontroli 
co pięć lat. Według cytowanego raportu NIK stan techniczny kontrolowanych szpitali niejed-
nokrotnie stwarzał realne zagrożenie dla bezpieczeństwa życia lub zdrowia pacjentów. W wy-
stąpieniach pokontrolnych NIK skierował do dyrektorów SPZOZ-ów liczne wnioski w sprawie 
poprawy stanu technicznego obiektów szpitalnych Główną przeszkodą dla ich modernizacji 
pozostawała jednak trudna sytuacja finansowa szpitali.

 Inwestycje finansowane są odrębnie od bieżących kosztów świadczenia opieki zdrowotnej. 
Podczas gdy koszty świadczeń są finansowane przez NFZ, odpowiedzialność za finansowanie 
inwestycji w szpitalach publicznych ponoszą organy założycielskie (głównie JST) i państwo 
(budżet państwa). Niepubliczne placówki opieki zdrowotnej finansują inwestycje ze środków 
własnych lub z kredytów bankowych oraz źródeł zewnętrznych (np. przekazów donorów).
 Obecnie nie istnieją żadne prawne ograniczenia dotyczące finansowania inwestycji 
i zasadniczo nie ma różnicy pomiędzy poszczególnymi rodzajami świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej (takimi jak szpitale lub ośrodki ambulatoryjne). Głównym źródłem finansowania 
inwestycji są budżety JST. W latach 1999-2009 wydatki inwestycyjne JST na ochronę zdrowia 
były dwukrotnie wyższe niż wydatki pochodzące z budżetu państwa. Większość środków po-
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chodziła z budżetów samorządów wojewódzkich, w następnej kolejności z budżetów powiatów 
i miast powiatowych. Szpitale korzystały także z kredytów bankowych, przy udzielaniu których 
samorządy terytorialne pełniły rolę poręczycieli.

 Podejmowane w szpitalach inwestycje nie są efektem wspólnej strategii rozwoju infra-
struktury uzgodnionej pomiędzy rządem, organami założycielskimi JST i NFZ. Decyzje inwe-
stycyjne zależą od konkretnych potrzeb szpitala oraz dostępnych zasobów finansowych jego 
właściciela. Biorąc pod uwagę różnorodność i dużą liczbę właścicieli, terytorialna koordynacja 
inwestycji jest utrudniona i w praktyce stosowana tylko w przypadku bardzo dużych inwesty-
cji. Zarząd Inwestycji Centralnych działa w imieniu Skarbu Państwa jako nadzorca inwestycji, 
których skala jest zbyt duża, by mogły być zarządzane przez Departament Budżetu, Finansów 
i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

 Kwota przeznaczona przez państwo na inwestycje w ochronie zdrowia jest corocznie 
ustalana w budżecie państwa oraz w budżetach JST. W budżecie państwa na rok 2011 na finan-
sowanie inwestycji w ochronie zdrowia przeznaczono kwotę ponad 807 mln PLN, z czego 265 
mln PLN przeznaczono na programy opieki zdrowotnej (niektóre z tych programów obejmują 
również inwestycje, np. w sprzęt). Większość środków budżetowych (80-90%) została przeznaczona 
na realizację projektów współfinansowanych przez UE (Pasowicz i inni, 2009). Z innych źródeł, 
takich jak środki organizacji pozarządowych, finansowane są mniejsze projekty inwestycyjne.
 
 Od niedawna stosowaną metodą finansowania inwestycji w ochronie zdrowia jest 
partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym50 reguluje zarówno zinstytucjonalizowaną, jak i umowną formę PPP. 
Według pierwszego modelu, podmiot publiczny i partner prywatny zawiązują spółkę celową, 
która następnie zakłada niepubliczną placówkę opieki zdrowotnej (której współwłaścicielem 
jest partner prywatny). W drugim modelu współpraca realizowana jest wyłącznie na podstawie 
umowy o PPP, a usługi zdrowotne świadczone są przez placówkę opieki zdrowotnej, która jest 
w pełni własnością podmiotu publicznego. Ponadto, zgodnie z Ustawą z dnia 9 stycznia 2009 
r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi51, partner prywatny może finansować prace bu-
dowlane lub usługi, a nakłady zwracane są z przychodów generowanych przez wybudowany 
obiekt. Tego typu projekty nie są finansowane przez UE, podczas gdy PPP może być dotowane 
z funduszy unijnych. Możliwość współpracy w ramach PPP spotkała się z dużym zainteresowaniem 
w ciągu pierwszego roku od wejścia w życie Ustawy z 2008 roku. Spośród 34 projektów PPP 
zamieszczonych w 2009 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej sześć było związanych z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi w sektorze 
ochrony zdrowia, a ich wartość wynosiła od 1,5 mln do 145 mln złotych.

 Krajowe inwestycje UE w infrastrukturę ochrony zdrowia na lata 2007-2013 są realizowa-
ne poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, który zapewnia unijne wsparcie 
w ramach celu „Konwergencja”. Wielkość środków na realizację tego programu to 37,56 mld 
euro, z czego prawie 412 mln euro przeznaczono na Priorytet 12: Bezpieczeństwo zdrowotne 
i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, który zapewnia wsparcie rozwoju zintegro-

50 Dz. U. 2009 Nr 19, poz. 100

51 Dz. U. 2009 Nr 19, poz. 101
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wanego systemu ratownictwa medycznego i infrastruktury ochrony zdrowia. Jest to największy 
Program Operacyjny zarówno w Polsce, jak i w UE. Pod koniec 2010 roku wartość zakontrak-
towanych środków wyniosła 86% całości środków dostępnych w ramach wspomnianego 
Priorytetu 12. Większość kontraktów (231 z 283 łącznie) dotyczyła obszaru zintegrowanego 
systemu ratownictwa medycznego (zob. rozdział piąty, punkt 5.5).

4.1.2 Łóżka szpitalne

 Zmiany epidemiologiczne (likwidacja chorób zakaźnych) oraz wzrost efektywności 
funkcjonowania szpitali powodują, że od wczesnych lat 80. liczba łóżek szpitalnych na 1000 
mieszkańców w krajach Europy Zachodniej ulega systematycznemu zmniejszaniu się (rys. 
4.2). W Polsce do końca lat 90. liczba łóżek nie ulegała większym zmianom, ale wskutek 
restrukturyzacji, która nastąpiła po reformie z 1999 roku, pomiędzy rokiem 1999 a rokiem 
2002 zmniejszyła się o 11 54752. Od tego czasu liczba łóżek systematycznie maleje (tabela 
4.4). Wzrost liczby łóżek w szpitalach ogólnych, odnotowany w 2008 roku w porównaniu 
z rokiem poprzednim i widocz-ny w statystyce publicznej, został spowodowany głównie 
przez zmianę metodologii licze-nia łóżek; liczba łóżek ogólnych uwzględnia obecnie także 
łóżka i inkubatory dla noworodków.

Rysunek 4.2
Łóżka szpitalne na 1000 mieszkańców w Polsce i wybranych krajach UE, lata 2000-2009

Źródło: WHO Biuro Regionalne Europa, 2011b.

52 Włączając łóżka w szpitalach Ministerstwa Zdrowia i w szpitalach psychiatrycznych, ale z wyłączeniem łóżek w szpitalach
Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (CSIOZ, 2001).
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Tabela 4.4
Liczba łóżek ostrych, psychiatrycznych i łóżek dla przewlekle chorych, lata 2000 i 2009

Źródło: CSIOZ, 2001, 2010.
Uwagi: aLiczba łóżek obejmuje łóżka w szpitalach i filiach szpitali, w tym łóżka i inkubatory dla noworodków;
bZ uwzględnieniem filii szpitali (36); cZ wyłączeniem filii szpitali (39); d Na podstawie danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii; 

„-” = brak danych.

 Wskaźnik liczby łóżek na 1000 mieszkańców wynosi w Polsce 6,7 (dane z 2009 roku). 
Dla porównania odpowiednie wskaźniki dla UE (15) (stare kraje członkowskie) i UE (12) (nowe 
kraje członkowskie) wyniosły odpowiednio: 5,3 i 6,6 (rys. 4.2). Szacowana w 2005 r. nadwyżka 
łóżek szpitalnych (przy założeniu 80%-owego obłożenia) kształtowała się na poziomie 11%, 
osiągając poziom 36% w przypadku niektórych rodzajów oddziałów, uwidaczniając zróżnico-
wanie regionalne (Wojtyniak, Goryński & Kuszewski, 2006). Takie szacunki nie są dostępne dla 
kolejnych lat.

 Struktura łóżek szpitalnych nie uległa większym zmianom od czasów reformy z 1999 
roku. W 2009 r. około 91% wszystkich łóżek znajdowało się w szpitalach ogólnych. Spośród nich 
96,5% stanowiły łóżka ostre, 2,5% łóżka psychiatryczne i 0,9% łóżka opieki długoterminowej 
dla przewlekle chorych. Te ostatnie istniały również w specjalnych placówkach opieki długo-
terminowej (innych niż szpitale). Szpitalne oddziały opieki długoterminowej zlikwidowano 
z końcem 2009 roku i przekształcono je w oddziały geriatryczne lub innego rodzaju placówki 
opieki długoterminowej (zob. rozdział piaty, punkt 5.8). W szpitalach psychiatrycznych było 18 
507 łóżek, a w szpitalach ogólnych 4 635 łóżek psychiatrycznych, co stanowiło odpowiednio 
9,2% ogólnej liczby łóżek szpitalnych i 2,5% wszystkich łóżek szpitalnych ogólnych.

 Rozwiązanie problemu deficytu łóżek opieki długoterminowej jest od dawna troską 
polityki zdrowotnej. Plany zmniejszenia liczby łóżek szpitalnych ostrych na rzecz łóżek opieki 
długoterminowej i psychiatrycznej zostały opracowane już w latach 90. (Murkowski i Koron-
kiewicz, 1997). Na przykład przekształcenie łóżek ostrych w łóżka opieki długoterminowej było 
jednym z założeń projektu ustawy z 2006 r. o sieci szpitali, ale jak wspomniano powyżej projekt 
ten nie został ostatecznie przyjęty do realizacji (zob. również rozdział szósty).

 Analizy struktury łóżek szpitalnych wymagają ostrożnej interpretacji, ponieważ zmieniają 
się definicje „łóżek” i ich charakterystyki. Szacuje się, że liczba łóżek ostrych w Polsce kształtowała 
się w 2009 r. na poziomie 4,4 na 1000 mieszkańców (rys. 4.3) i była nieco niższa niż średnia dla 
nowych krajów członkowskich - 4,5, lecz nadal znacznie wyższa niż średnia dla starych krajów 
UE - 3,6. Natomiast liczba łóżek opieki długoterminowej kształtująca się na poziomie 2,3 na 
1000 mieszkańców, pozostawia Polskę wyraźnie w tyle za innymi krajami europejskimi, które 
zwiększyły liczbę łóżek opieki długoterminowej (do 10,3 w Niemczech) (rys. 4.4). Wskaźnik liczby 
łóżek psychiatrycznych na 1000 mieszkańców kształtujący się w Polsce na poziomie 0,6 w 2009 r. 
jest stosunkowo niski w porównaniu do innych krajów (rys. 4.5), jako że szpitali psychiatrycznych 

Rodzaje szpitali   2000    2009  
 Szpitale Łóżka  % łóżek Szpitale Łóżkac  % łóżek
Szpitale ogólne: 752a 191 290  89,0 754b 183 040  90,8
- Łóżka ostre  183 733  96,0  176 712  96,5
- Łóżka psychiatryczne - 4331  2,3 - 4635  2,5
- Łóżka dla przewlekle chorych  3226  1,7  1693  0,9
Szpitale psychiatryczned 51 23 728  11,0 52 18 507  9,2
Ogółem 803 215 018  100% 806 201 547  100%
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w Polsce oraz liczby łóżek jest relatywnie mało; wg danych z 2009 r. znajdowało się w nich 18 507 
łóżek. W krajach UE liczba łóżek psychiatrycznych na 1000 mieszkańców maleje ze względu na 
odejście od stacjonarnej opieki psychiatrycznej w kierunku wzrostu liczby leczonych ambulato-
ryjnie oraz w ośrodkach dziennego pobytu, a nawet w systemie wsparcia społecznego.

Rysunek 4.3
Łóżka szpitalne ostre na 1000 mieszkańców w Polsce i wybranych krajach UE,
lata 2000-2009

Źródło: WHO: Biuro Regionalne na Europę, 2011b.

Rysunek 4.4
Łóżka opieki długoterminowej dla osób starszych na 1000 mieszkańców w Polsce i wybranych 
krajach UE, lata 2000-2009
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Źródło: WHO: Biuro Regionalne na Europę, 2011b.
Uwaga: Dane o łózkach opieki długoterminowej (ZOL, ZPO oraz hospicja) obejmują tylko łóżka w sektorze zdrowotnym,

bez uwzględnienia łóżek dla niesamodzielnych osób starszych w sektorze socjalnym (w domach pomocy społecznej).

Rysunek 4.5
Łóżka szpitalne psychiatryczne na 1000 mieszkańców w Polsce i wybranych krajach UE, lata 
2000-2009

Źródło: WHO HFA-DB.
Źródło danych dla Polski: GUS. Od roku 2003 dane obejmują łóżka na oddziałach psychiatrycznych szpitali ogólnych i specja-
listycznych, w ośrodkach leczenia odwykowego, ośrodkach rehabilitacyjnych dla narkomanów, centrach zdrowia psychicz-

nego; od 2003 r. także dane MON i MSWiA.

 

 Wskaźnik średniego czasu hospitalizacji także należy do tych, które wskazują na ograni-
czanie stacjonarnej opieki zdrowotnej. W Polsce średni czas hospitalizacji, który wyniósł 5,1 
dnia w 2009 roku, wypada stosunkowo dobrze na tle innych krajów europejskich (rys. 4.6).
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Rysunek. 4.6
Średni czas pobytu na oddziałach szpitalnych ostrych w Polsce i wybranych krajach UE, lata 
2000-2009

Źródło: OECD, 2010a.

 
 Poprawie ulegają wskaźniki tzw. efektywności technicznej. Od początku lat 90. wskaźnik wyko-
rzystania łóżek szpitalnych w Polsce systematycznie wzrasta. W 2009 r. wyniósł 69,7%, był jednak niższy 
niż wskaźnik zaobserwowany w większości krajów Europy Zachodniej (tabela 4.5). Wskaźniki wyko-
rzystania i średni czas hospitalizacji różnią się znacząco w zależności od typu oddziału szpitalnego. 
W 2009 r. najwyższe wskaźniki wykorzystania łóżek odnotowano na oddziałach hematologicznych,
psychiatrycznych i odwykowych, a najniższe na oddziałach okulistycznych, neonatologicznych 
oraz pediatrycznych. Średni czas hospitalizacji był najkrótszy na oddziałach okulistycznych, 
otolaryngologicznych i ginekologiczno-położniczych, a najdłuższy na oddziałach psychiatrycz-
nych, rehabilitacyjnych i oddziałach dla przewlekle chorych (GUS, 2010a).
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53 Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, co oznacza , że osoby indywidualne mogą przekazać 1% swego podatku dochodowego
– zamiast do urzędu skarbowego – na rzecz fundacji.
54 Dz. U. 2006 Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.

Tabela 4.5
Wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w wybranych krajach UE w latach 1990-2009 
(wybrane lata)

Źródło: OECD, 2010a; aCSIOZ, 2006a, 2009a, 2010; „-” = brak danych.

4.1.3 Aparatura medyczna

 Wysoko specjalistyczna aparatura szpitalna finansowana jest przez Ministerstwo Zdrowia 
z budżetu państwa. Dofinansowanie jest możliwe także w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko UE. Zaopatrzenie w nowy sprzęt szpitalny zapewniają ponadto przekazy 
donorów oraz dary zebrane przez organizacje społeczne. Na przykład, Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, fundacja charytatywna53 założona w 1993 roku, nabyła ponad 20 000 jednostek sprzętu 
medycznego, w ramach pięciu ogólnopolskich programów medycznych, z funduszy zebranych 
podczas corocznych koncertów charytatywnych i z odpisów od podatku dochodowego (PIT). 
Problemem „darowanego” sprzętu jest jednak to, że nie zawsze jest dostatecznie wykorzystany. 
Zgodnie z kontrolą NIK z 2009 roku niektóre urządzenia zakupione nawet z funduszy unijnych nie 
były używane, ponieważ decyzje o zakupie aparatury medycznej nie były skoordynowane między 
JST (odpowiedzialnymi za finansowanie inwestycji i sprzętu) i NFZ (odpowiedzialnym za bieżące 
finasowanie świadczeń). NFZ nie finansował użytkowania nowej aparatury z powodu limitowanego 
finansowania świadczeń. Jego zdolność do kontraktowania świadczeń, przy których realizacji zaku-
piony sprzęt zwiększa koszty (nawet okresowo), jest ograniczona.

 Finansowanie sprzętu ratownictwa medycznego jest uregulowane w Ustawie z dnia 8 
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym54. Sprzęt medyczny wykorzystywany 
przez zespoły ratownictwa medycznego i szpitalne oddziały ratunkowe może być finansowany 
przez Ministerstwo Zdrowia, inne ministerstwa, województwa oraz samorządy lokalne. Fundu-
sze z tych źródeł mogą być również wykorzystywane na modernizację istniejącego sprzętu. Jak 
już wspomniano dodatkowe finansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko UE.

 Dostępność sprzętu medycznego w polskich szpitalach jest różna w zależności od rodzajów 
urządzeń. Na przykład, w 2009 roku dostępność urządzeń do tomografii komputerowej, litotrypsji, 
mammografii i cyfrowej angiografii subtrakcyjnej na 1 mln mieszkańców była stosunkowo dobra, 
podczas gdy dostępność urządzeń do obrazowania magnetyczno-rezonansowego, radiografii, 
skanowania gamma i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) była stosunkowo słaba (tab. 4.6).

 
Wskaźnik średniego czasu hospitalizacji także należy do tych, które wskazują na ograniczanie stacjonarnej opieki 

zdrowotnej. W Polsce średni czas hospitalizacji, który wyniósł 5,1 dnia w 2009 roku, wypada stosunkowo dobrze na 
tle innych krajów europejskich (rys. 4.6). 

Rysunek. 4.6 
Średni czas pobytu na oddziałach szpitalnych ostrych w Polsce i wybranych krajach UE, lata 2000-2009 
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Źródło: OECD, 2010a. 

Poprawie ulegają wskaźniki tzw. efektywności technicznej. Od początku lat 90. wskaźnik wykorzystania łóżek 
szpitalnych w Polsce systematycznie wzrasta. W 2009 r. wyniósł 69,7%, był jednak niższy niż wskaźnik 
zaobserwowany w większości krajów Europy Zachodniej (tabela 4.5). Wskaźniki wykorzystania i średni czas 
hospitalizacji różnią się znacząco w zależności od typu oddziału szpitalnego. W 2009 r. najwyższe wskaźniki 
wykorzystania łóżek odnotowano na oddziałach hematologicznych, psychiatrycznych i odwykowych, a najniższe na 
oddziałach okulistycznych, neonatologicznych oraz pediatrycznych. Średni czas hospitalizacji był najkrótszy na 
oddziałach okulistycznych, otolaryngologicznych i ginekologiczno-położniczych, a najdłuższy na oddziałach 
psychiatrycznych, rehabilitacyjnych i oddziałach dla przewlekle chorych (GUS, 2010a). 

Tabela 4.5 
Wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w wybranych krajach UE w latach 1990-2009 (wybrane lata)  

 Wykorzystanie łóżek szpitalnych (%) 
1990 1995 2000 2005 2008 2009 

Czechy 69,6 72,6 73,8 78,4 69,7 75,3 
Francja 77,3 76 75 73,5 74,2 74,4 
Niemcy  81,8 81,5 74,5 76,2 76,2 
Węgry 74,9 72,6 73,2 75,7 75,3 74,3 
Polska 66 67,3 74 71,0a 70,3a 69,7a  
Słowacja - - 70,6 66,7 67,5 67,3 
Wielka Brytania - - 82,3 83,7 84,5 84,2 

Źródło: OECD, 2010a; aCSIOZ, 2006a, 2009a, 2010; „-” = brak danych. 

4.1.3 Aparatura medyczna  

Wysoko specjalistyczna aparatura szpitalna  finansowana jest przez Ministerstwo Zdrowia z budżetu państwa. 
Dofinansowanie jest możliwe także  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE. Zaopatrzenie 
w nowy sprzęt szpitalny zapewniają ponadto przekazy donorów oraz dary zebrane przez organizacje społeczne. Na 
przykład, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, fundacja charytatywna53 założona w 1993 roku, nabyła ponad 20 
000 jednostek sprzętu medycznego, w ramach pięciu ogólnopolskich programów medycznych, z funduszy zebranych 
podczas corocznych koncertów charytatywnych i z odpisów od podatku dochodowego (PIT). Problemem 
„darowanego” sprzętu jest jednak to, że nie zawsze jest dostatecznie wykorzystany. Zgodnie z kontrolą NIK z 2009 
roku niektóre urządzenia zakupione nawet z funduszy unijnych nie były używane, ponieważ decyzje o zakupie 
aparatury medycznej nie były  skoordynowane między JST (odpowiedzialnymi za finansowanie inwestycji i sprzętu) i 
NFZ (odpowiedzialnym za bieżące finasowanie świadczeń). NFZ nie finansował użytkowania nowej aparatury z 
powodu limitowanego finansowania świadczeń. Jego zdolność do kontraktowania świadczeń, przy których realizacji 
zakupiony sprzęt zwiększa koszty (nawet okresowo), jest ograniczona. 

Finansowanie sprzętu ratownictwa medycznego jest uregulowane w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym54. Sprzęt medyczny wykorzystywany przez zespoły ratownictwa 
medycznego i szpitalne oddziały ratunkowe może być finansowany przez Ministerstwo Zdrowia, inne ministerstwa, 
województwa oraz samorządy lokalne. Fundusze z tych źródeł mogą być również wykorzystywane na modernizację 
istniejącego sprzętu. Jak już wspomniano dodatkowe finansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko UE. 

Dostępność sprzętu medycznego w polskich szpitalach jest różna w zależności od rodzajów urządzeń. Na przykład, 
w 2009 roku dostępność urządzeń do tomografii komputerowej, litotrypsji, mammografii i cyfrowej angiografii 
subtrakcyjnej na 1 mln mieszkańców była stosunkowo dobra, podczas gdy dostępność urządzeń do obrazowania 
magnetyczno-rezonansowego, radiografii, skanowania gamma i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) była 
stosunkowo słaba (tab. 4.6). 

 

 

                                                 

53 Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, co oznacza , że osoby indywidualne mogą przekazać 1% swego podatku dochodowego – zamiast do urzędu skarbowego – na 
rzecz fundacji. 

54 Dz. U. 2006 Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 
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 Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2010 r. o stanie specjalistycznej aparatury medycznej 
w 53 szpitalach publicznych wskazał, że sprzęt szpitalny jest często przestarzały lub nie jest 
prawidłowo utrzymywany. Z raportu wynika, że aż w 88% spośród kontrolowanych placówek 
urządzenia rentgenowskie były w znacznym stopniu wyeksploatowane. Połowa skontrolowa-
nych szpitali nie utrzymywała swojego sprzętu we właściwym stanie technicznym i prawie 
dwie trzecie szpitali nie dopełniły obowiązku kontroli bezpieczeństwa użytkowania sprzętu. 
Nowy sprzęt medyczny zakupiony ze środków publicznych często nie był przez dłuższy czas 
używany z powodu braku pomieszczeń szpitalnych lub przeszkolonego personelu.

4.1.4 Technologie informatyczne

 Proces komputeryzacji oraz informatyzacji, mimo że dynamiczny, jest zróżnicowany, z jednej 
strony w przekroju wieku, a z drugiej – w przekroju gospodarstw domowych i instytucji. Według 
sondażu ‘Diagnoza Społeczna’ z 2009 r. 55% polskich gospodarstw domowych posiadało kom-
puter, a 51% miało dostęp do Internetu. Odsetek osób korzystających z Internetu był wyższy 
w przypadku młodszych grup wiekowych: 87% 16-24-latków i 74% 25-34-latków korzystało 
z Internetu. Dla porównania udział ten wynosił odpowiednio 62%, 40% oraz 21% w grupach 
wiekowych 35-44, 45-59 i 60-64. Według tego badania Internet był używany przez coraz więcej 
gospodarstw domowych, jednak przez niewielki odsetek osób najstarszych - po 65 roku życia 
(Czapiński i Panek, 2010).

 Mimo relatywnie częstego posiadania komputera i dostępu do Internetu, aktywne ko-
rzystanie z informacji nie jest jeszcze w Polsce rozpowszechnione. Według danych Eurostatu 
w 2010 r. tylko około 25% Polaków w wieku 16-74 lat korzystało z Internetu w poszukiwaniu 
informacji związanych ze zdrowiem (tabela 4.7). Udział ten wzrósł radykalnie w ciągu ostatnich 
kilku lat, ale nadal jest znacznie niższy niż średnia dla UE27, która w tym samym roku wynio-
sła 34%.

Tabela 4.7
Odsetek osób w wieku od 16 do 74 lat korzystających z Internetu w poszukiwaniu informacji 
związanych ze zdrowiem, lata 2003-2010

Źródło: Komisja Europejska, 2011b.

Uwagi: „-” = brak danych.

 W instytucjach ochrony zdrowia proces komputeryzacji oraz informatyzacji jest nadal 
niedostateczny. W opiece podstawowej komputery wykorzystywane są głównie do rejestracji 
pacjentów i celów administracyjnych, ale nie podczas wizyt lekarskich. Ani lekarz, ani pacjent nie 
mają dostępu do danych elektronicznych (takich jak karty pacjenta). Pomimo że komputery są 

Kraj 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UE27 - 17 16 19 24 28 33 34
Czechy - - 3 10 11 14 20 21
Niemcy - - - 34 41 41 48 48
Francja - - - 13 29 39 37 36
Węgry - 8 10 17 23 29 36 41
Polska - 5 7 11 13 19 22 25
Słowacja - 18 9 14 16 25 30 35
Wielka Brytania 29 26 25 18 20 26 34 32
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używane w większości placówek opieki zdrowotnej, poziom ich zastosowania w indywidualnych 
gabinetach lekarskich i średniej wielkości przychodniach jest niski, a dokumentacja medyczna 
jest nadal prowadzona w formie papierowej. W dużych klinikach i szpitalach specjalistycznych 
w kilku województwach istnieją dobrze rozwinięte systemy informatyczne, w których administra-
cja jest połączona z przepływem danych medycznych z oddziałów szpitalnych, aptek szpitalnych 
i systemów zarządzania zabiegami chirurgicznymi55. Zastosowanie informatyki w opiece ponad-
podstawowej wydaje się jednak nadal znacznie mniej zaawansowane niż w Europie Zachodniej. 
Korzystanie z e-Zdrowia w Polsce jest rozpowszechnione w bardzo niewielkim stopniu, ale podjęto 
w tej dziedzinie inicjatywy w formie programów pilotażowych. Na przykład, mimo że w praktyce 
wszystkie recepty są wydawane w formie drukowanej, to w 2011 roku CSIOZ wdrożyło prototyp 
recepty elektronicznej e-Recepta w 16 aptekach, 2 gabinetach lekarskich oraz dwóch przychod-
niach ambulatoryjnych w Lesznie. Prototyp internetowych kartotek pacjentów (z informacjami 
o historii choroby) został wprowadzony w 2011 roku w kilku centrach diabetologii w Krakowie. 
Docelowo planowane jest wdrożenie prototypów w skali ogólnokrajowej (do 2014 r.).

 Elektroniczna rezerwacja wizyt nie jest rozpowszechniona, ale istnieją zachęcające przy-
kłady takich praktyk, np. w zakresie internetowej rezerwacji wizyt specjalistycznych w szpitalach.

 Badanie ankietowe przeprowadzone pod koniec 2011 roku wśród kadry zarządzającej ujaw-
niło, że 95% placówek zapewniających opiekę stacjonarną posiada swoją stronę internetową. Ale już 
tylko 12,5% z nich zapewniało możliwość rejestracji drogą internetową pacjentom korzystającym 
z pomocy w trybie ambulatoryjnym. Dostęp do dokumentacji medycznej dla pacjentów był możliwy 
w 5% placówek. Stosunkowo duża liczba respondentów zadeklarowała, że ich placówka ma dostęp 
do usług teleradiologicznych (34,7%). Telekonsultacje z innymi placówkami medycznymi były moż-
liwe w 19% ośrodków. Telekonsultacje dla pacjentów oferowało tylko około 4% placówek, a usługę 
telemonitorowania dla osób z chorobami przewlekłymi 5% z nich (Duplaga, 2010). Niektóre kliniki 
uniwersyteckie i szpitale specjalistyczne wykorzystują telemedycynę w dziedzinach takich jak 
kardiologia i ortopedia.

 Elektroniczna rejestracja pacjenta jest jednym z instrumentów przewidzianych w Projekcie 
P1 w ramach Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, którego realizację rozpoczęto w 2009 roku 
i który jest w 85% współfinansowany przez UE ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013. W dużych szpitalach istnieje wyższe prawdopodobieństwo korzystania 
z infrastruktury technologii informatycznych, zarówno dla celów administracyjnych, jak i pro-
wadzenia kartotek medycznych. Według sondażu przeprowadzonego przez CSIOZ w 2009 roku 
(CSIOZ, 2010), istnieje duże zróżnicowanie w zakresie wykorzystania technologii informatycznych, 
co jest najczęściej skorelowane z wielkością szpitala. Ogólnie 83% badanych szpitali miało dostęp 
do Internetu – głównie w wydziałach administracyjnych. W tym przypadku nie występowała 
żadna korelacja z wielkością szpitala. (Potyra i Górecki, 2010).

 Główne cechy istniejących obecnie źródeł danych to z jednej strony redundancja zgroma-
dzonych danych (te same lub zbliżone dane można znaleźć w różnych rejestrach), niespójność 
danych między rejestrami (np. zmiana adresu w jednym rejestrze nie jest automatycznie uaktu-
alniana w innych rejestrach) i brak współpracy pomiędzy różnymi bazami danych (Oleński, 2006), 

55 Dwoma przykładami są Specjalistyczny szpital im. Jana Pawła II w Krakowie (Pasowicz i inni, 2009) oraz jednostka medyczna Szpitala Klinicznego 
Dzieciątka Jezus w Warszawie – Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
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a z drugiej – nieujmowanie w nich wielu istotnych informacji o różnych zjawiskach w medycynie 
oraz ochronie zdrowia. Medyczne systemy informatyczno-komunikacyjne są zazwyczaj opraco-
wywane niezależnie dla poszczególnych placówek opieki zdrowotnej, stąd poziom ich spójności 
i koordynacji jest niski. Inicjatywy mające na celu ujednolicenie infrastruktury teleinformatycznej 
i oprogramowania (współfi nansowane przez UE) były ograniczone i podejmowane tylko na 
poziomie regionalnym. Bardziej kompleksowe podejście zostało wprowadzone dopiero w ra-
mach Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ). PIOZ zakłada stworzenie Elektronicznej 
Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 
ukierunkowanej głównie na funkcjonalność dla pacjenta, ponieważ to pacjenci (i też pracownicy 
opieki zdrowotnej) będą jej głównymi użytkownikami. Przewidziane jest utworzenie Platformy 
udostępniania rejestrów medycznych i zasobów cyfrowych on-line przedsiębiorcom usług (projekt 
P2) (CSIOZ, 2007). Inicjatywa ta jest szczególnie pożądana, ponieważ dokumentacja medyczna jest 
obecnie prowadzona niezależnie przez poszczególnych świadczeniodawców usług zdrowotnych 
i brakuje rejestru centralnego. Realizacja PIOZ, za którą odpowiedzialne jest CSIOZ, ma zostać 
zakończona do 2014 roku.

 Inicjatywy z zakresu e-Zdrowia są realizowane także na poziomie regionalnym. Raport 
Ernst & Young, przygotowany dla CSIOZ pod koniec 2009 r., zidentyfi kował kilka takich inicjatyw 
na różnych etapach realizacji. Uwzględniały one regionalne medyczne systemy informatyczne, 
wdrażanie systemów informatycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz zakup infrastruktury 
informatyczno-komunikacyjnej dla zakładów opieki zdrowotnej (Ernst & Young, 2009).

 Przyszła ogólnokrajowa strategia w zakresie e-Zdrowia jest opisana w ostatnim opraco-
waniu CSIOZ przedstawiającym strategię “e-Zdrowie Polska” (Ministerstwo Zdrowia, 2011). Jego 
główne cele obejmują cyfryzację rejestrów medycznych i wzmocnienie ich podstaw prawnych 
(niektóre mają nieaktualną podstawę prawną lub nie mają jej w ogóle); osiągnięcie interopera-
cyjności systemów informatycznych; poprawę dostępu administracji publicznej, lekarzy i pa-
cjentów do systemów informatycznych; redukcję kosztów gromadzenia i przetwarzania danych 
oraz wdrożenie Dyrektywy UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece 
zdrowotnej (Dyrektywa 2011/24/UE). Strategia ta została wsparta ustawą zaproponowaną przez 
Ministerstwo Zdrowia i przyjętą w kwietniu 2011 r. (Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia56). Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji 
w ochronie zdrowia w celu zmniejszenia braków informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia. 
Lepszy system informacji w ochronie zdrowia powi-nien ułatwiać podejmowanie optymalnych 
decyzji w zakresie polityki zdrowotnej w przyszłości i prowadzić do poprawy wydajności polskiego 
sektora ochrony zdrowia.

4.2 Zasoby ludzkie

 Informacje na temat pracowników ochrony zdrowia pochodzą z różnych źródeł, w których 
gromadzone dane opierają się na różnych defi nicjach pracowników medycznych. Izby zawodo-
we gromadzą dane o wszystkich, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu medycznego, 

56 Dz. U. 2011 Nr 113, poz. 657.
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niezależnie od ich miejsca pracy (praktyki lekarskie, środowisko akademickie itp.). GUS dostarcza 
informacji o personelu medycznym zatrudnionym wyłącznie w instytucjach sektora ochrony 
zdrowia, zaś dane finansowe w Narodowych Rachunkach Zdrowia uwzględniają również infor-
macje o działalności personelu medycznego w szeroko pojętym obszarze zdrowia i w dziedzinach 
związanych ze zdrowiem.

4.2.1 Tendencje zatrudnienia pracowników ochrony zdrowia

 Według danych zebranych przez izby zawodowe prawo do wykonywania zawodu w Pol-
sce w 2009 roku miało 132 800 lekarzy, 36 900 lekarzy dentystów, 278 200 pielęgniarek, 33 900 
położnych, 27 600 farmaceutów i 10 000 diagnostów laboratoryjnych. Dane przekazywane przez 
zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie, apteki i instytucje pomocy społecznej pokazują 
ile osób posiadających prawo do wykonywania zawodu medycznego było faktycznie zatrud-
nionych w instytucjach opieki zdrowotnej, udzielających świadczeń finansowanych ze środków 
publicznych: 82 900 lekarzy (62,5% wszystkich uprawnionych), 12 100 lekarzy dentystów (32,7%), 
24 200 farmaceutów (87,6%), 200 500 pielęgniarek (72,0%), 22 400 położnych (66,0%) i 9 200 
diagnostów laboratoryjnych (73,5%). Aktywnych zawodowo było też 21 200 fizjoterapeutów 
i 9 100 ratowników medycznych (GUS, 2010b).

 Mimo że informacje dotyczące zatrudnienia w sektorze ochrony zdrowia nie są kompletne, to 
sygnalizują istnienie braków kadrowych. Według danych opracowanych przez biura wojewodów, 
największe braki zaobserwowano w następujących specjalnościach lekarskich: anestezjologia 
i intensywna terapia, choroby wewnętrzne, medycyna ratunkowa, pediatria, chirurgia ogólna 
i psychiatria oraz geriatria. W grupie zawodów pielęgniarskich braki występują w zakresie opieki 
długoterminowej, intensywnej terapii, kardiologii i medycyny ratunkowej (Węgrzyn i inni, 2009).

 Rozmieszczenie kadr medycznych jest ponadto nierównomierne pod względem geogra-
ficznym (tabela 4.8). Pracownicy medyczni wykazują tendencję do koncentrowania się w obszarach 
miejskich, co jest odzwierciedleniem różnic w rozmieszczeniu infrastruktury ochrony zdrowia. 
Największa koncentracja lekarzy obserwowana jest w regionach, w których znajdują się uczelnie 
i wysokospecjalistyczne ośrodki medyczne.
 
Wskaźnik liczby lekarzy na 1000 mieszkańców jest w Polsce niższy niż w większości krajów za-
chodnioeuropejskich i od 2003 r. maleje, głównie na skutek emigracji motywowanej wyższym 
wynagradzaniem lekarzy i lepszymi warunkami pracy za granicą. W 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 
2,2 i był znacznie niższy niż średnie wskaźniki dla starych krajów UE (15) i nowych członków UE 
(12), które wyniosły odpowiednio 3,5 i 2,7 (rys. 4.7).

 Większość aktywnych zawodowo lekarzy w Polsce jest zatrudnionych w instytucjach ochrony 
zdrowia Ministerstwa Zdrowia oraz w gabinetach lekarskich57, 66,5% z nich stanowili specjaliści 
(posiadający II stopień specjalizacji i tytuł specjalisty). Lekarze pracujący w instytucjach ochrony 
zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
w stacjonarnych placówkach opieki społecznej stanowili w 2009 r. 4,8% wszystkich „pracowników 
medycznych” (tabela 4.9).

57 Dane przedstawione w niniejszym rozdziale obejmują wyłącznie kadry medyczne pracujące w instytucjach ochrony zdrowia, w których udziela-
nie świadczeń jest finansowane ze środków publicznych.
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Rysunek 4.7
Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w Polsce i wybranych krajach UE, lata 2000-2009

Źródło: WHO: Biuro Regionalne na Europę, 2011b.

Tabela 4.9
Lekarze zatrudnieni („pracownicy medyczni”)a według głównego miejsca pracy w 2009 roku

Źródło: GUS, 2010b

Uwagi:  a„Pracownicy medyczni” obejmują pracujących w placówkach, w których udzielanie świadczeń jest fi nansowane 

ze środków publicznych; bAdministracja, edukacja, wojsko, policja.

 Szkolenia podyplomowe z medycyny rodzinnej zostały wprowadzone w 1993 roku. 
W 2009 r. 11,35% wszystkich specjalistów uzyskało specjalizację medycyny rodzinnej (tabela 
4.9). W 2009 r. w Polsce na 100 000 mieszkańców przypadało 21 lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej; dla porównania średnia dla UE (15) wyniosła 97 (tabela 4.10). Mimo że od końca 

 
Tabela 4.9 
Lekarze zatrudnieni („pracownicy medyczni”)a według głównego miejsca pracy w 2009 roku 
Główne miejsce pracy 2009 

I. Lekarze pracujący w instytucjach sektora zdrowia i prywatnych praktykach 

medycznych  

79 015 (95,22% ogółu) 

Lekarze ogólni (%) 26 453 (33,48% pozycji I) 

Specjalisci (%) 52 562 (66,52% pozycji I) 

- Medycyna rodzinna (%) - 5964 (11,35% specjalistów) 

- Choroby wewnętrzne (%) - 6989 (13,30% specjalistów) 

- Pediatria (%) - 3232 (6,15% specjalistów) 

- Inne (%) - 36 377 (69,21% specjalistów) 

II. Lekarze pracujący poza sektorem zdrowia * 3734 (4,50% ogółu) 

III. Lekarze pracujący w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej 234 (0,28% ogółu) 

Ogółem 82 983 

Źródło: GUS, 2010b. 
Uwagi: a„Pracownicy medyczni” obejmują pracujących w placówkach, w których udzielanie świadczeń jest finansowane ze środków publicznych; bAdministracja, edukacja, wojsko, policja. 

Szkolenia podyplomowe z medycyny rodzinnej zostały wprowadzone w 1993 roku. W 2009 r. 11,35% wszystkich 
specjalistów uzyskało specjalizację medycyny rodzinnej (tabela 4.9). W 2009 r. w Polsce na 100 000 mieszkańców 
przypadało 21 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej; dla porównania średnia dla UE (15) wyniosła 97 (tabela 4.10). 
Mimo że od końca lat 90. liczba pacjentów przypadająca na lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zmniejszyła się 
prawie o połowę, to w 2008 r. na jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nadal przypadało blisko 6 000 
pacjentów - prawie sześć razy więcej niż średnia dla UE (15). Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej stanowią około 
25% wszystkich lekarzy pracujących w ochronie zdrowia (tabela 4.11). 

Tabela 4.10 
Liczba lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na 100 000 , lata 2000-2009 
Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 7,68 8,84 9,59 11,9 13,28 14,27 13,6 16,33 22,3 20,54 

UE15 92,75 93,54 93,99 94,7 95,3 96,01 95,99 96,25 96,5 96,89 

UE12 42,69 42,49 42,24 41,85 41,07 44,05 47,38 58,36 61,89 50,36 
Źródło: WHO: Biuro Regionalne  na Europę, 2011b. 

Tabela 4.11 
Liczba lekarzy pracujących na różnych poziomach opieki, lata 2010-2011 
 2010 % 2011 % 

Podstawowa opieka zdrowotna 31 000 25% 32 217 26% 

Specjalistyczna opieka ambulatoryjna 40 925 33% 36 765 30% 

Opieka szpitalna 53 333 42% 54 825 44% 

Ogółem 125 258 100% 123 807 100% 
Źródło: NFZ, 2011a. 

W 2009 roku na 1000 mieszkańców w Polsce przypadało 5,2 pielęgniarek; Wskaźnik ten jest niższy niż średnie 
wskaźniki dla nowych i starych krajów członkowskich UE, które wyniosły odpowiednio 6,0 (2009 r.) i 9,1 (2008 r.) 
(rys. 4.8). Wskaźnik ten spadał począwszy od końca lat 90-tych, ale zaczął ponownie powoli wzrastać w 2004 roku; 
na krótko przed przystąpieniem Polski do UE. Aby zrównoważyć niską liczbę pielęgniarek, wprowadzono nowy 
zawód pielęgniarski – opiekun medyczny (2007 rok). Po trzech latach kształcenia (w 2009 roku) było już w Polsce 
około 1 600 opiekunów medycznych. Jako że opiekun medyczny należy do średniego personelu pomocniczego, który 

mimasik
Typewritten Text
powrót do spisu treści



Zarys systemu ochrony zdrowia Polska 2012

131

lat 90. liczba pacjentów przypadająca na lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zmniejszyła 
się prawie o połowę, to w 2008 r. na jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nadal 
przypadało blisko 6 000 pacjentów - prawie sześć razy więcej niż średnia dla UE (15). Lekarze 
podstawowej opieki zdrowotnej stanowią około 25% wszystkich lekarzy pracujących w ochronie 
zdrowia (tabela 4.11).

Tabela 4.10
Liczba lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na 100 000, lata 2000-2009

Źródło: WHO: Biuro Regionalne na Europę, 2011b.

Tabela 4.11
Liczba lekarzy pracujących na różnych poziomach opieki, lata 2010-2011

Żródło: NFZ, 2011a

W 2009 roku na 1000 mieszkańców w Polsce przypadało 5,2 pielęgniarek; Wskaźnik ten jest 
niższy niż średnie wskaźniki dla nowych i starych krajów członkowskich UE, które wyniosły 
odpowiednio 6,0 (2009 r.) i 9,1 (2008 r.) (rys. 4.8). Wskaźnik ten spadał począwszy od końca lat 
90-tych, ale zaczął ponownie powoli wzrastać w 2004 roku; na krótko przed przystąpieniem 
Polski do UE. Aby zrównoważyć niską liczbę pielęgniarek, wprowadzono nowy zawód pielę-
gniarski – opiekun medyczny (2007 rok). Po trzech latach kształcenia (w 2009 roku) było już 
w Polsce około 1 600 opiekunów medycznych. Jako że opiekun medyczny należy do średniego 
personelu pomocniczego, który nie może samodzielnie prowadzić indywidualnych praktyk 
i być bezpośrednio zakontraktowany przez NFZ, to w sektorze zdrowotnym nie gromadzi 
się informacji na temat dokładnej liczby opiekunów medycznych zatrudnionych w ramach 
publicznego systemu opieki zdrowotnej.

 Liczba lekarzy dentystów na 1000 mieszkańców, zazwyczaj w Polsce względnie stabilna, 
ulegała znacznym wahaniom od późnych lat 90-tych. Wskaźnik lekarzy dentystów na 1000 
mieszkańców wynosi obecnie około 0,3 (dane z 2009 r.); Jest to mniej niż połowa średniego 
wskaźnika dla starych krajów członkowskich (UE15 – 0,7) i mniej niż dla nowych (UE12 – 0.5) (rys. 
4.9). Spośród wszystkich lekarzy dentystów zatrudnionych w instytucjach opieki zdrowotnej 
Ministerstwa Zdrowia (7 635 osób) oraz w gabinetach stomatologicznych (4 220 osób), 22,4% 
specjalizowało się głównie w protetyce stomatologicznej, ortodoncji i stomatologii zachowawczej 
(GUS, 2010b). Jako że nie prowadzi się krajowego rejestru stomatologicznego w odniesieniu do 
personelu pomocniczego: higienistów i techników dentystycznych, jak również pielęgniarek, 
to trudno jest ocenić liczbę tych zatrudnionych. Według dawnych szacunków (na podstawie 
danych z 2000 roku) w Polsce pracowało: 2500 higienistów stomatologicznych, 7000 techników 

 2010 % 2011 %

Podstawowa opieka zdrowotna 31 000 25% 32 217 26%

Specjalistyczna opieka ambulatoryjna 40 925 33% 36 765 30%

Opieka szpitalna 53 333 42% 54 825 44%

Ogółem 125 258 100% 123 807 100%

Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Polska 7,68 8,84 9,59 11,9 13,28 14,27 13,6 16,33 22,3 20,54

UE15 92,75 93,54 93,99 94,7 95,3 96,01 95,99 96,25 96,5 96,89

UE12 42,69 42,49 42,24 41,85 41,07 44,05 47,38 58,36 61,89 50,36
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dentystycznych oraz 9725 pielęgniarek stomatologicznych (Kravitz & Treasure, 2009).

Rysunek 4.8
Liczba pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce i wybranych krajach UE, lata 2000-2008

Żródło: WHO: Biuro Regionalne na Europę, 2011b

Rysunek 4.9
Liczba lekarzy dentystów na 1000 mieszkańców w Polsce i wybranych krajach UE,
lata 2000-2009

Żródło: WHO: Biuro Regionalne na Europę, 2011b
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 Grupa pracowników medycznych o wzrostowych tendencjach rozwoju – to farma-
ceuci. Ich liczba zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich wzrasta. Wskaźnik 
liczby farmaceutów na 1000 mieszkańców wynosi w Polsce 0,64 (dane dla 2009 roku). Dla 
porównania średnie wskaźniki dla nowych krajów członkowskich - UE (12) i starych - UE 
(15) wyniosły odpowiednio 0,55 i 0,85 (rys. 4.10).

Rysunek 4.10
Liczba farmaceutów na 1000 mieszkańców w Polsce i wybranych krajach UE, lata 2000-2009

Źródło: WHO: Biuro Regionalne na Europę, 2011b.

4.2.2 Mobilność zawodowa pracowników ochrony zdrowia

 Mimo że emigracja kadry medycznej do pracy za granicą występowała już przed przy-
stąpieniem Polski do UE, to po 2004 r. znacznie się zwiększyła, osiągając szczytowy poziom 
w 2006 roku - od tego czasu nieznacznie spada (Kautsch & Czabanowska, 2011; Kaczmarczyk 
i inni, 2012 ). Docelowe kraje emigracji zarobkowej polskich pracowników medycznych w Eu-
ropie to: Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Szwecja, Norwegia i Dania. Aby zbadać skalę, przy-
czyny i możliwe skutki tego zjawiska, Ministerstwo Zdrowia wdrożyło w 2004 roku program 
monitorowania emigracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych. Celem programu jest 
monitorowanie wydawanych przez Izbę Lekarską oraz Izbę Pielęgniarek i Położnych świadectw 
o kwalifi kacjach zawodowych niezbędnych do pracy za granicą. Liczba wydanych zaświadczeń 
jest jednak niedoskonałym miernikiem skali emigracji, ponieważ nie wszyscy starający się o takie 
zaświadczenia faktycznie opuszczają kraj, a niektórzy pracownicy medyczni mogą pracować 
za granicą bez udokumentowania swych kwalifi kacji (np. pielęgniarki pracujące w placówkach 
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opieki długoterminowej).

 Po przystąpieniu do UE nastąpił gwałtowny wzrost wniosków o wydanie zaświadczeń 
potwierdzających kwalifikacje medyczne niezbędne do podjęcia pracy w UE. W okresie 
2005-2008 około 6,1% aktywnych zawodowo lekarzy uzyskało zaświadczenia potwierdzające 
ich kwalifikacje, głównie anestezjolodzy i specjaliści intensywnej terapii, chirurdzy klatki 
piersiowej, chirurdzy plastyczni i specjaliści ratownictwa medycznego. Do występowania 
o potwierdzanie kwalifikacji lekarzy wymienionych specjalności mógł przyczynić się fakt, że 
w ich pracy, w porównaniu ze specjalistami niechirurgicznymi, bezpośrednia komunikacja 
z pacjentami jest ograniczona i stąd słaba znajomość języka kraju przyjmującego nie jest 
dyskwalifikująca. Dane zebrane przez izby zawodowe wskazują, że podczas gdy młodsi stażem 
specjaliści są gotowi wyemigrować na stałe, lekarze o dłuższym stażu preferują okresowe po-
byty zarobkowe. Dane wskazują również, że większość migrujących lekarzy pracuje za granicą 
na czas określony lub że już pracuje w niepełnym wymiarze godzin w innym kraju (np. praca 
w weekendy) w celu uzupełnienia dochodów. Liczba wniosków o wydanie zaświadczenia 
spadła w 2007 roku. Od tego momentu można zaobserwować tendencję powrotów polskich 
lekarzy do kraju. Zatrzymanie wyjazdów, a nawet powroty do kraju, można uzasadnić z jednej 
strony poprawą zarobków lekarzy w Polsce, zaś z drugiej – silniejszą recesją gospodarczą 
w Europie Zachodniej.
Dostępne są również dane na temat mobilności zawodowej pielęgniarek i lekarzy dentystów. 
W 2004 roku około 1,2% aktywnych zawodowo pielęgniarek i 3,6% aktywnych zawodowo 
lekarzy dentystów rozważało emigrację. Ponadto, w latach 2004-2006 stosunkowo mała 
liczba pielęgniarek i położnych wnioskowała o zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje 
zawodowe – około 1,3% aktywnych pielęgniarek i położnych. Może tak być dlatego, że taka 
dokumentacja nie była warunkiem koniecznym znalezienia zatrudnienia w opiece długo-
terminowej za granicą. Emigracja wśród pielęgniarek i położnych jest bardziej powszechna 
w najmłodszych grupach wiekowych.

 W latach 2005-2008 około 6,7% zarejestrowanych lekarzy dentystów uzyskało zaświad-
czenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe, ale podobnie jak w innych przypadkach, nie 
ma dostępnych danych o tym, ilu z nich rzeczywiście wyjechało z Polski.

 W sumie - główne czynniki motywujące pracowników ochrony zdrowia do poszukiwania 
pracy za granicą stanowią niskie zarobki, trudne warunki pracy i ograniczone możliwości rozwoju 
zawodowego w Polsce. Wśród ostatnich czynników eksponowane są trudności z uzyskaniem miejsc 
specjalizacji (Jędrkiewicz, 2012). Ponadto, badania jakościowe (Krajewski-Siuda, Romaniuk 2008) 
wskazują, że czynniki sprzyjające migracji zewnętrznej młodych lekarzy i pielęgniarek są zwią-
zane nie tylko z różnicami płacowymi, ale także z niską satysfakcją z pracy wśród pracowników 
niższego szczebla, spowodowaną ograniczonymi perspektywami rozwoju zawodowego i trudną 
atmosferą pracy w szpitalach, gdzie dominuje autokratyczne zarzadzanie przez ordynatorów.

 Nieporównanie mniejsze są przyjazdy pracowników medycznych do Polski w celach 
zarobkowych. Cudzoziemscy lekarze, ubiegający się o staż lub pracę w Polsce, natrafiają 
przede wszystkim na barierę językową. Muszą także wziąć pod uwagę niskie zarobki oraz 
utrudnienia występujące w systemie rekrutacji; uzyskanie pozwolenia na pracę i procedura 
uznania dyplomu zawodowego może zająć do 18 miesięcy. Według szacunków z 2009 roku 
obcokrajowcy stanowili mniej niż 1% wszystkich zarejestrowanych lekarzy i lekarzy denty-
stów. Ci, którzy decydują się przyjechać do Polski pochodzą przeważnie z krajów, w których 
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PKB na mieszkańca jest znacznie niższy niż w Polsce – głównie z Ukrainy, ale także z Albanii, 
Armenii, Białorusi, Bułgarii, Iranu, Libanu, Libii, Litwy, Mongolii, Palestyny, Rosji i Syrii (Zwierz-
chowska, 2010). Zazwyczaj jednak Polska jest dla zagranicznych pracowników jedynie krajem 
tranzytowym. Po uzyskaniu kwalifikacji uznawanych w UE poszukują oni pracy w krajach, 
w których mają szansę uzyskać wyższe zarobki.

 Migracja kadr medycznych, mimo znacznego wzrostu w połowie dekady, nie jest w Polsce 
zjawiskiem masowym, ale ze względu na jej selektywny charakter, przyczynia się do niedosto-
sowań strukturalnych na rynku pracy sektora zdrowotnego (Kaczmarczyk i inni, 2012). Mimo 
że precyzyjna ocena skali mobilności pracowników ochrony zdrowia jest trudna, można 
jednak postawić tezę, że emigracja przyczynia się do uciążliwych niedoborów kadrowych 
w niektórych specjalnościach medycznych. Badanie z 2009 r. wykazało, że w całym kraju 
było 4 113 nieobsadzonych stanowisk lekarzy, głównie w zakresie anestezjologii i medycyny 
chorób wewnętrznych oraz wielu rodzajów chirurgii i ortopedii, czyli w dziedzinach, których 
specjaliści emigrowali najczęściej. W tym samym roku było 3 229 wolnych stanowisk dostęp-
nych dla pielęgniarek, 312 dla położnych i 86 dla lekarzy dentystów (Węgrzyn i inni, 2009). 
Inne badania zwróciły uwagę na to, że braki kadrowe w Polsce spowodowane są także licznym 
odpływem starszej kadry (emerytura) oraz niedostatecznym przyrostem nowej (Kaczmarczyk i inni 
2012). Zagrożeniem dla stabilizacji rynku pracy w sektorze zdrowotnym jest także deklarowany 
potencjał migracyjny. Studenci medycyny i młodzi lekarze nadal w znacznej skali deklarują chęć 
emigracji zarobkowej (Krajewski-Siuda, 2008).

 Polityka kształtowania zasobów pracy w sektorze zdrowotnym nie jest dostateczna. 
Działania rządu są z jednej strony ogólnie deklaratywne (zatrzymanie pracowników ochrony 
zdrowia w kraju!), a z drugiej rozproszone; koncentrowały się na (Węgrzyn i inni, 2009; Kautsch 
& Czabanowska, 2011):

 zwiększeniu wynagrodzeń specjalistów świadczących usługi zakontraktowane
 przez NFZ (2006 r.);
 zwiększeniu wynagrodzeń lekarzy rezydentów i lekarzy dentystów rezydentów
 (od 2009 r.), szczególnie w obszarach priorytetowych;
 oferowaniu pożyczek dla pracowników ochrony zdrowia na otworzenie własnej
 praktyki (2001 r.);
 zwiększeniu limitów przyjęć na studia medyczne (i kierunki powiązane),
 jak również miejsc stażowych;
 uproszczeniu procesów kwalifikacyjnych i skróceniu okresu szkoleniowego
 do nabywania specjalizacji (2008 r.).

 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty58 skróciła czas niezbędny do uzyskania tytułu specjalisty w Polsce i tym samym może 
mieć wpływ na zmniejszenie dynamiki procesu emigracji, jeśli jednocześnie podaż miejsc do 
prowadzenia specjalizacji ulegnie wyraźnemu zwiększeniu. Kierownicy zakładów opieki zdro-
wotnej mogą ponadto zaoferować bardziej elastyczne formy zatrudnienia; od zatrudnienia na 
pełny etat po kontrakt, umożliwiający lekarzom pracującym na własny rachunek zwiększenie 
ich czasu pracy, poza limity wyznaczone unijną dyrektywą 2003/88/WE.

58 Dz. U. 2011 Nr 113, poz. 658
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4.2.3 Edukacja medyczna i szkolenie personelu medycznego

 Dwanaście uniwersytetów i 41 szpitali klinicznych posiada akredytację do prowadzenia 
wyższych studiów medycznych na kierunku lekarskim. Dodatkowo dziesięć uczelni prowadzi 
studia lekarsko-dentystyczne. Studia stacjonarne są finansowane z budżetu państwa, aczkolwiek 
większość szkół medycznych przyjmuje studentów także na studia płatne w ramach studiów 
niestacjonarnych (na studia płatne można przyjąć maksymalnie 30% ogólnej liczby studen-
tów). Studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym trwają odpowiednio sześć oraz 
pięć lat, kończą się uzyskaniem odpowiednio dyplomu lekarza i lekarza dentysty. W 2008 roku 
2 411 studentów uzyskało dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim i 817 na kierunku 
lekarsko-dentystycznym.

 Wszyscy absolwenci medycyny mają obowiązek odbycia stażu podyplomowego w jednym 
z akredytowanych szpitali. Staż dla absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycz-
nego trwa odpowiednio 13 lub 12 miesięcy i kończy się lekarskim egzaminem państwowym 
(LEP) lub lekarsko-dentystycznym egzaminem państwowym (L-DEP). Studenci, którzy zdali LEP 
lub L-DEP mogą ubiegać się o prawo do wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru lekarzy 
i lekarzy dentystów. Ustawą z 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
zmieniono dotychczasowy system kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. 
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, staże podyplomowe według starego systemu oferowane 
będą po raz ostatni w dniu 1 października 2017 r. - dla absolwentów kierunku lekarskiego i 1 
października 2016 r. - dla absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego. Studenci rozpoczy-
nający studia 1 października 2012 roku będą już kształceni według nowego systemu kształcenia 
podyplomowego. Zamiast osobnego stażu podyplomowego, szkolenie praktyczne zostanie 
włączone do programu studiów, a od 2013 r. lekarski egzamin końcowy (LEK) i lekarsko-den-
tystyczny egzamin końcowy (L-DEK) zastąpią odpowiednio LEP i L-DEP. Nowe egzaminy będą 
warunkiem uzyskania prawa do wykonywania zawodu i do rozpoczęcia specjalizacji.

 Absolwenci, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu mogą ubiegać się o przystąpienie 
do podyplomowego kształcenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie. Możliwość rozpoczęcia 
specjalizacji zależy od dostępności wolnych miejsc szkoleniowych. Lekarze i lekarze dentyści 
cudzoziemcy mogą odbywać specjalizację w Polsce po uzyskaniu zgody od Ministra Zdrowia.

 Do czasu reformy ochrony zdrowia (1999 r.) istniał dwustopniowy system specjalizacji 
lekarskich: pierwszy stopień specjalizacji można było uzyskać już po 2-3 latach nauki, a stopień 
drugi po kolejnych 2 latach59. Od 1999 r. specjalizacje uzyskuje się w toku jednolitego kształcenia 
specjalizacyjnego, które trwa zazwyczaj od 4 do 6,5 roku w przypadku specjalizacji podsta-
wowych, takich jak choroby wewnętrzne lub medycyna rodzinna (istnieje tu 40 specjalizacji 
podstawowych) i dodatkowe 2-3 lata w przypadku tak zwanych specjalizacji szczegółowych, 
takich jak chirurgia naczyniowa, endokrynologia i geriatria (istnieje tu 28 specjalizacji szcze-
gółowych). Lekarze dentyści mogą wybrać spośród dziewięciu specjalizacji, a kształcenie trwa 
od 4 do 6 lat.

 Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 2011 r. zastąpiła system 

59 Pierwszy stopień specjalizacji przygotowywał do pracy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej a drugi stopień specjalizacji przygotowywał do 
pracy w opiece specjalistycznej ambulatoryjnej lub szpitalnej, a także do udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych.
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podstawowych i szczegółowych specjalizacji systemem modułowym. Szkolenie specjalistyczne 
w określonej dziedzinie medycyny składać się będzie z modułu podstawowego, obejmującego 
podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w danej dziedzinie specjalności 
medycznej i modułu specjalistycznego, różniącego się w zależności od wybranego obszaru 
specjalizacji. Dostępny jest także moduł ujednolicony, który łączy szkolenie podstawowe i spe-
cjalizacyjne. Uzyskanie specjalizacji w ramach nowego systemu wymaga krótszego okresu; jest 
możliwe w ciągu 5-6 lat, w porównaniu do 6-9,5 roku w ramach dotychczasowego systemu. 
Pozwoli to na dostosowanie okresu kształcenia do dyrektywy 2005/36/WE.

 Po zdaniu egzaminu państwowego lekarz może odbywać specjalizację w ramach: rezy-
dentury, umowy o pracę, płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas 
trwania określonej specjalizacji, poszerzenia zajęć programowych dziennych studiów dokto-
ranckich o program specjalizacji, lub umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalistyczne, czyli 
w formie tzw. wolontariatu. Tylko rezydentura gwarantuje zatrudnienie w okresie szkolenia, 
zapewniając zarazem najwyższe wynagrodzenie w porównaniu do pozostałych opcji. Szkolenie 
specjalizacyjne można odbywać wyłącznie w instytucjach akredytowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia, które spełniają określone standardy edukacyjne. Szkolenie kończy się państwowym 
egzaminem specjalizacyjnym (PES), który jest organizowany dwa razy w roku i uzyskaniem 
dyplomu specjalisty. Za organizowanie PES oraz innych egzaminów związanych z kształceniem 
podyplomowym i ustawicznymi dla lekarzy, farmaceutów i innych pracowników opieki zdro-
wotnej odpowiada Centrum Egzaminów Medycznych. Odrębne przepisy mają zastosowanie 
w przypadku szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy są żołnierzami 
w służbie czynnej lub są zatrudnieni w placówkach podlegających Ministerstwu Obrony Naro-
dowej. Ze względu na ograniczone środki, jedynie niewielka liczba rezydentur może być finan-
sowana z budżetu państwa. Z tego powodu lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne 
w dziedzinach priorytetowych oraz tych, które związane są z wyższym prawdopodobieństwem 
emigracji zarobkowej (czego miernikiem jest liczba pobranych zaświadczeń potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe) przyznawane jest wyższe wynagrodzenie. Rekomendacje wojewódzkich 
i krajowych konsultantów medycznych, a także dostępność funduszy unijnych brane są pod 
uwagę przy priorytetyzowaniu specjalizacji.

 Lekarze i lekarze dentyści są zobowiązani do nabywania nowych umiejętności i pod-
noszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Obowiązek ten może być spełniony poprzez sa-
mokształcenie i udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, za które przyznawane są 
punkty edukacyjne. Aby spełnić obowiązek kształcenia ustawicznego, lekarz musi uzyskać 200 
punktów edukacyjnych w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 48 
miesięcy. Niewypełnienie obowiązku kształcenia ustawicznego może skutkować koniecznością 
odbycia kursów na własny koszt lub (w najgorszym przypadku) zawieszeniem prawa wykony-
wania zawodu.

 Tradycyjny trzyletni program studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, oferowany 
od 1969 roku, został w 1995 r. zastąpiony przez system studiów licencjackich i magisterskich, 
który jest zgodny z normami UE60. Pielęgniarkom i położnym, które ukończyły licea medyczne 
lub szkoły zawodowe (które od 1997 r. były stopniowo zamykane), dano możliwość (od 2004 r.) 
uaktualnienia swojego wykształcenia w ramach tak zwanych studiów pomostowych. 

60 Dyrektywa 2005/36/WE i Europejskie porozumienie w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek podpisane w 1967 roku.
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Ukończenie studiów pomostowych jest równoważne z ukończeniem studiów licencjackich61 
(tabela 4.12). Kształcenie pielęgniarek i położnych odbywa się obecnie w 63 instytucjach 
szkolnictwa wyższego. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z 1996 r. (noweli-
zowanej w dniu 27 września 2005 roku) pielęgniarki i położne mają obowiązek ustawicznego 
aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności oraz prawo do uczestniczenia w różnych formach 
dobrowolnego kształcenia podyplomowego. Pielęgniarki mogą wybierać spośród 19 dziedzin, 
w których może być prowadzona specjalizacja, a położne z czterech; w trzech dziedzinach 
mogą specjalizować się zarówno pielęgniarki, jak i położne, a mianowicie: pielęgniarstwo 
neonatologiczne, pielęgniarstwo epidemiologiczne, organizacja i zarządzanie. Szkolenie spe-
cjalistyczne jest dofinansowywane przez Ministerstwo Zdrowia. Limity przyjęć oraz wielkość 
dotacji zmieniają się każdego roku, w zależności od zapotrzebowania na różnego rodzaju 
specjalistów. Oprócz kształcenia specjalizacyjnego, inne formy kształcenia podyplomowego 
obejmują kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i kursy kształcenia ustawicznego, które zazwyczaj 
kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Tabela 4.12
Liczba pielęgniarek i położnych według ukończonych przez nie kierunków studiów w latach 
2003-2008

Źródło: Węgrzyn i inni 2009.

Uwagi: *według systemu z 1969 roku.

 Zgodnie z Ustawą o izbach farmaceutycznych z 1991 r. (z późniejszymi zmianami) 
dyplom farmaceuty jest przyznawany absolwentom przynajmniej pięcioletnich studiów 
na kierunku farmacji, którzy odbyli sześciomiesięczny staż i uzyskali tytuł magistra farmacji 
(lub równoważny dyplom przyznany przez inne państwo członkowskie UE). Według 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyski-
wania tytułu specjalisty przez farmaceutów, absolwenci nauk farmaceutycznych mogą 
uzyskać specjalistyczne szkolenie podyplomowe z 12 specjalizacji. Farmaceuci pracujący 
w aptekach detalicznych lub hurtowniach farmaceutycznych są zobowiązani do udziału w 
kształceniu ustawicznym. Ponieważ nie istnieją żadne sankcje w przypadku nieuzyskania 
minimalnej liczby punktów edukacyjnych, niewielu farmaceutów wypełnia obowiązek 
kształcenia ustawicznego (30% farmaceutów spełniło go w 2009 r.).

61 Dyrektywa 2005/36/WE.
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Tabela 4.12 
Liczba pielęgniarek i położnych według ukończonych przez nie kierunków studiów w latach 2003-2008 

Kierunek studiów 

 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Ogółem 

Pielęgniarstwo (studia licencjackie) 1885 1915 1705 7157 8513 21 175 

Pielęgniarstwo (studia magisterskie) 110 243 456 1740 1898 4447 

Jednolite studia na kierunku pielęgniarstwo*  1001 752 0 0 0 1753 

Położnictwo (studia licencjackie) 510 625 545 1025 1117 3822 

Położnictwo (studia magisterskie) 0 108 100 660 711 1579 

Jednolite studia na kierunku położnictwo* 119 78 0 0 0 197 
Źródło: Węgrzyn i inni 2009. 
Uwagi: *według systemu z 1969 roku. 
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specjalisty przez farmaceutów, absolwenci nauk farmaceutycznych mogą uzyskać specjalistyczne szkolenie 
podyplomowe z 12 specjalizacji. Farmaceuci pracujący w aptekach detalicznych lub hurtowniach farmaceutycznych 
są zobowiązani do udziału w kształceniu ustawicznym. Ponieważ nie istnieją żadne sankcje w przypadku nieuzyskania 
minimalnej liczby punktów edukacyjnych, niewielu farmaceutów wypełnia obowiązek kształcenia ustawicznego (30% 
farmaceutów spełniło go w 2009 r.). 

4.2.4 Możliwości rozwoju zawodowego pracowników medycznych  

Ścieżki kariery zawodowej wśród pracowników medycznych są jednoznacznie zdefiniowane. Po ukończeniu 
studiów lekarze pracują początkowo jako stażyści, a następnie – po osiągnięciu specjalizacji – mogą ubiegać się o 
kolejne tytuły zawodowe. O najwyższy tytuł zawodowy  tytuł ordynatora, mogą ubiegać się osoby posiadające 
specjalizację II-go stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny (np. doktorat). Nota bene 
dominującym modelem zarządzania szpitalem w Polsce jest system ordynatorski (Krajewski, Siuda i Romaniuk, 
2008).  

Młodzi lekarze, jeśli zdecydują się na karierę akademicką, mogą uzyskać tytuł asystenta, adiunkta, docenta i 
profesora. 

Pracownicy ochrony zdrowia, inni niż lekarze, mogą awansować, odbywając szkolenia specjalizacyjne (co 
pociąga za sobą większą liczbę obowiązków) lub obejmując stanowiska kierownicze. Na przykład, pielęgniarki i 
położne mogą awansować na pielęgniarkę lub położną części oddziału, oddziału lub szpitala. System awansu oparty 

                                                 

61 Dyrektywa 2005/36/WE. 

mimasik
Typewritten Text
powrót do spisu treści



Zarys systemu ochrony zdrowia Polska 2012

139

4.2.4 Możliwości rozwoju zawodowego pracowników medycznych

 Ścieżki kariery zawodowej wśród pracowników medycznych są jednoznacznie zdefinio-
wane. Po ukończeniu studiów lekarze pracują początkowo jako stażyści, a następnie – po 
osiągnięciu specjalizacji – mogą ubiegać się o kolejne tytuły zawodowe. O najwyższy tytuł 
zawodowy - tytuł ordynatora, mogą ubiegać się osoby posiadające specjalizację II-go stopnia 
lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny (np. doktorat). Nota bene dominu-
jącym modelem zarządzania szpitalem w Polsce jest system ordynatorski (Krajewski, Siuda 
i Romaniuk, 2008).

 Młodzi lekarze, jeśli zdecydują się na karierę akademicką, mogą uzyskać tytuł asystenta, 
adiunkta, docenta i profesora.

 Pracownicy ochrony zdrowia, inni niż lekarze, mogą awansować, odbywając szkolenia 
specjalizacyjne (co pociąga za sobą większą liczbę obowiązków) lub obejmując stanowiska 
kierownicze. Na przykład, pielęgniarki i położne mogą awansować na pielęgniarkę lub po-
łożną części oddziału, oddziału lub szpitala. System awansu oparty jest na konkurencyjnych 
procedurach selekcji. Położne mogą również założyć własne szkoły rodzenia lub świadczyć 
usługi w domu pacjentki.

 Mimo że ścieżki rozwoju zawodowego oraz możliwości awansu są określone i klarowne, 
to coraz słabiej motywują do wyboru zawodu medycznego. Jest to problem uniwersalny (OECD, 
2010 c). Jego zrozumienie tym bardziej wymaga troski i prowadzenia odpowiedniej polityki, i to 
nie tylko na poziomie krajowym, ale w ramach znacznie szerszej niż dotychczas współpracy mię-
dzynarodowej.

mimasik
Typewritten Text
powrót do spisu treści



140



141

5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych

5.1 Zdrowie publiczne

 Od wczesnych lat 90. w Polsce systematycznie wdrażana jest nowoczesna koncepcja 
zdrowia publicznego. Pierwsza w Polsce Szkoła Zdrowia Publicznego, prowadząca kształcenie 
w zakresie zdrowia publicznego, powstała w Krakowie w 1992 roku. Była ona wzorowana na Szkole 
Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda (Harvard School of Public Health) oraz francuskiej 
École Nationale de Santé Publique. W 1997 roku Szkoła Zdrowia Publicznego stała się częścią 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rok później ustanowiono funkcję konsultanta 
(krajowego i regionalnego) w dziedzinie zdrowia publicznego. W 2007 roku, w oparciu o strukturę 
Państwowego Zakładu Higieny, utworzono Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy 
Zakład Higieny (NIZP-PZH) (funkcjonował on wprawdzie już od 2002 roku, ale w oparciu o inne 
instytuty). W 2011 roku przygotowany został projekt ustawy mającej określić zadania i obowiąz-
ki państwa i samorządów terytorialnych w zakresie zdrowia publicznego. Trwają dyskusje nad 
jego treścią.

 Opracowany w latach 50. i 60. system zdrowia publicznego, mimo że nazywany wówczas 
inaczej, koncentrował się przede wszystkim na higienie i chorobach zakaźnych. Główną instytucją 
była Państwowa Inspekcja Sanitarna utworzona w 1950 roku w celu ochrony ludności przed cho-
robami zakaźnymi i zawodowymi przez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny 
w różnych dziedzinach życia. Z tymi celami w dużej mierze funkcjonuje do dziś. W przypadku 
podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną podlegającą zgłoszeniu (choroby 
te są wymienione w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach62) 
lub rozpoznania takiej choroby, lekarz ma obowiązek zgłoszenia tego faktu, w ciągu 24 godzin, 
właściwemu ze względu na miejsce zachorowania powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. Ten 
sam obowiązek spoczywa na laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych w przypadku 
wykrycia jednego z biologicznych czynników chorobotwórczych wymienionych w załączniku 
do Ustawy z 2001 roku. Każdy powiatowy inspektorat sanitarny prowadzi rejestr zachorowań 
na choroby zakaźne podlegające zgłoszeniu i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz 
przygotowuje zbiorcze raporty okresowe dla wojewódzkich inspektorów sanitarnych. Inspektoraty 
te prowadzą także rejestry i przygotowują raporty o wystąpieniu zakażeń, zachorowań, zgonów 
i dodatnich wynikach badań laboratoryjnych, które zostały im bezpośrednio zgłoszone. Zgłoszenia 
przypadków wystąpienia pewnych zakażeń lub chorób zakaźnych (np. gruźlicy, wirusa ludzkiego 
upośledzenia odporności (HIV), kiły) są kierowane bezpośrednio do wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego lub wskazanej przez niego specjalistycznej jednostki właściwej. W przypadku wy-
buchu epidemii laboratoria wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych mają obowiązek 
bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie GIS; są one odpowiedzialne za rozpoznanie możliwych 
źródeł zakażenia. Stacje sanitarno-epidemiologiczne dokonują ponadto klasyfi kacji i rejestracji 
zachorowań oraz przygotowują raporty, które są agregowane na poziomie wojewódzkim i prze-
kazywane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, który przygotowuje raporty krajowe.

62 Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.
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 Inne działania inspekcji sanitarnej obejmują organizację szczepień (wspólnie 
z Departamentem Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia, NIZP-PZH i innymi organami), promocję 
zdrowia i edukację zdrowotną oraz gromadzenie danych epidemiologicznych.

 Inspekcja sanitarna posiada rozwiniętą strukturę instytucjonalną w terenie.
W każdym z województw działa wojewódzki inspektor sanitarny podporządkowany Głównemu 
Inspektorowi Sanitarnemu oraz wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna z działem labo-
ratoryjnym. Wojewódzcy inspektorzy sanitarni nadzorują granicznych inspektorów sanitarnych 
(których jest dziesięciu) i powiatowych inspektorów sanitarnych (jest ich 318). W 2009 roku inspek-
cja sanitarna została zreorganizowana, na skutek czego jej struktura organizacyjna jest obecnie 
bardziej zdecentralizowana; powoływanie i odwoływanie wojewódzkich inspektorów sanitarnych 
zostało wyłączone z kompetencji Głównego Inspektora Sanitarnego i przekazane wojewodom. 
Prawodawstwo krajowe w zakresie nadzoru sanitarnego zostało dostosowane do norm UE.

 W działaniach z zakresu zdrowia publicznego biorą udział także organy rządowe i instytucje 
centralne. Kilka departamentów Ministerstwa Zdrowia prowadzi działalność z zakresu zdrowia 
publicznego. Departament Zdrowia Publicznego wykonuje różne zadania z zakresu opieki psy-
chiatrycznej, geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz medycyny pracy. Jest 
również zaangażowany w realizację Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) i koordynuje działania 
związane z implementacją międzynarodowych przepisów zdrowotnych do polskiego systemu 
prawnego. Departament Matki i Dziecka współpracuje z Głównym Inspektoratem Sanitarnym 
w zakresie realizacji założeń Programu Szczepień Ochronnych, a Departament Polityki Zdrowotnej 
jest odpowiedzialny za planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie 
pod względem merytorycznym wybranych programów zdrowotnych i prowadzi nadzór nad 
programami badań przesiewowych.

 Centralną placówką badawczą w zakresie zdrowia publicznego w Polsce jest NIZP-PZH. 
Instytut ten odgrywa także istotną rolę w nadzorowaniu i kontroli chorób zakaźnych oraz prze-
strzegania standardów higieny. Prowadzi także nadzór nad stacjami sanitarno-epidemiologicz-
nymi poprzez regularne kontrole stacji oraz działalności ich laboratoriów. NIZP-PZH monitoruje 
i kontroluje występowanie chorób zakaźnych. Na stronie internetowej NIZP-PZH publikowane są 
raporty o występowaniu zachorowań na choroby zakaźne (co dwa tygodnie63). Monitorowane 
choroby zakaźne są zdefiniowane przez NIZP-PZH zgodnie z przepisami UE z 2007 roku.
 
Wraz z terytorialnymi jednostkami inspekcji sanitarnej opisanymi powyżej w organizacji i udzielaniu 
świadczeń z zakresu zdrowia publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym uczestniczy kilka 
innych jednostek. W każdym z województw działają centra zdrowia publicznego podlegające 
wojewodom. Monitorują one realizację NPZ i zbierają dane statystyczne dotyczące hospitalizacji, 
które są następnie wykorzystywane przez CSIOZ, Ministerstwo Zdrowia oraz NIZP-PZH. Ponadto, 
w ramach struktur samorządów wojewódzkich (urzędów marszałkowskich) działają departamenty 
zdrowia, które nadzorują placówki opieki zdrowotnej na terenie województw i są zaangażowane 
w organizację udzielania świadczeń z zakresu zdrowia publicznego (np. szczepienia, promocja 
zdrowia i badania profilaktyczne).

 Świadczenia z zakresu tzw. zdrowia prokreacyjnego, obejmującego planowanie rodziny 

63 W okresie zimowym raporty o zachorowaniach na grypę są przygotowywane co tydzień.
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i opiekę prenatalną, a także opiekę nad matką i małym dzieckiem, są prowadzone w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej. Od 1993 r. obowiązują nowe zasady64 i nowa organizacja opieki 
zdrowotnej w tej dziedzinie. Opieka sprawowana w systemie poradni K została zastąpiona opieką 
indywidualną prowadzoną przez lekarzy rodzinnych. Podejmowane są jednak działania skłaniające 
kobiety do systematycznej opieki medycznej w okresie ciąży poprzez powiązanie niektórych świadczeń 
socjalnych z warunkiem wykonywania odpowiednich badań.

 W Polsce relatywnie szeroki zakres mają badania przesiewowe noworodków. Obejmują 
badanie słuchu oraz badania pod kątem chorób genetycznych i metabolicznych, które są 
prowadzone oraz koordynowane przez specjalną jednostkę Instytutu Matki i Dziecka (Zakład 
Badań Przesiewowych).

 Wskaźnik szczepień profilaktycznych jest w Polsce dość wysoki (rys. 5.1 przedstawia wskaź-
niki szczepień przeciw zapaleniu wątroby typu B3; wskaźniki zachorowalności przedstawiono na 
rys. 5.2). Ministerstwo Zdrowia i GIS, w porozumieniu z NIZP-PZH, są wspólnie odpowiedzialne 
za planowanie szczepień, które są finansowane z budżetu państwa i rozdzielane (w tak zwanym 
„zimnym łańcuchu dostaw”) pomiędzy wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne i hur-
townie farmaceutyczne. Szczepienia obowiązkowe są wykonywane zgodnie z kalendarzem 
szczepień (tabela 5.1), który jest ustalany corocznie przez Głównego Inspektora Sanitarnego. GIS, 
Instytut Matki i Dziecka oraz NIZP-PZH są wspólnie odpowiedzialne za nadzór nad szczepieniami. 
Szczepienia są wykonywane w szpitalach natychmiast po urodzeniu, a później w przychodniach 
pediatrycznych. Szczepienia dzieci w wieku szkolnym są często organizowane w szkołach.

Tabela 5.1
Zalecany kalendarz szczepień w Polsce w 2011 r.

Uwagi: DTP: szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; Haemophilus influnzae typ b: szczepienie przeciw 
zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influnzae typ b; MMR: szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce; WZW 
typu B: szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; BCG: szczepienie przeciw gruźlicy; DT: szcze-pienie 
przeciw błonicy i tężcowi.
Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny, 2010.

 Podstawą działań w zakresie zdrowia publicznego jest Narodowy Program Zdrowia. 

64 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
– Dz. U. z 1993 r. Nr 17 poz. 78.

 Wiek DTP Poliomyelitis Haemophilus MMR WZW typu B BCG DT
   influnzae typ b 

 W ciągu 24 godzin po urodzeniu     	 	

 2 miesiąc życia     

 3-4 miesiąc życia       

 5-6 miesiąc życia       

 7 miesiąc życia       

 13-14 miesiąc życia       

 16-18 miesiąc życia       

 6 rok życia       

 10 rok życia      

 14 rok życia       

 19 rok życia       
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Większość ogólnokrajowych programów promocji zdrowia oraz zdrowotnych programów 
edukacyjnych wynika z celów zapisanych w dokumencie NPZ. Władze lokalne mogą wybrać 
spośród wymienionych w NPZ programów profilaktyki zdrowotnej te, które uznają za najbardziej 
potrzebne mieszkańcom. Monitorowanie realizacji NPZ w 2007 roku wykazało, że w prowa-
dzono wtedy ponad 400 różnego rodzaju programów. Znakomita większość z nich dotyczyła 
przeciwdziałania chorobom układu krążenia i nowotworowym oraz ograniczania nadmiernego 
spożywania alkoholu, szerzenia aktywności fizycznej i promocji zdrowego odżywiania.

 Publiczne programy badań przesiewowych dla dorosłych ukierunkowane są na wczesne 
wykrycie raka szyjki macicy, raka piersi i jelita grubego. Finansuje je NFZ. Są one dobrowolne 
i dostępne bezpłatnie. W ostatnich latach wzrósł w tych badaniach udział grup docelowych 
(zwiększonego ryzyka). Przyczyniły się do tego kampanie informacyjne. Istnieje również możliwość 
skriningu oportunistycznego (biernego), w którym udział jest również dobrowolny. Kontrola 
jakości badań przesiewowych dla dorosłych w odniesieniu do sprzętu i personelu prowadzona 
jest przez Centrum Onkologii w Warszawie oraz odpowiednie placówki regionalne.

 Świadczenia z zakresu medycyny pracy obejmują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
pracownikami oraz monitorowanie ich stanu zdrowia. Koncentrują się na chorobach zawodo-
wych i urazach powstałych w miejscu pracy. Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy wykonują 
badania stanu zdrowia kandydatów do szkół średnich i na studia, którzy w trakcie kształcenia 
mogą być narażeni na działanie szkodliwych lub niebezpiecznych czynników oraz świadcze-
nia z zakresu ambulatoryjnej rehabilitacji medycznej dla pacjentów dotkniętych chorobami 
zawodowymi. Udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy jest nadzorowane przez Instytut 
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 
w Sosnowcu oraz Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. Instytucje te prowadzą badania naukowe 
z zakresu medycyny pracy, wykonują ekspertyzy, organizują szkolenia, a także świadczą usługi 
lecznicze i rehabilitacyjne. Organem odpowiedzialnym za nadzorowanie warunków wykonywa-
nia pracy oraz rozpatrywaniem spraw związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i zdrowia 
w miejscu pracy odpowiedzialna jest także inspekcja pracy. Regularne kontrole odbywają się 
corocznie i są zapowiadane z wyprzedzeniem. Dodatkowe kontrole mogą być przeprowadzane 
w następstwie skarg składanych przez pracowników. Państwowa Inspekcja Pracy i Centralny 
Instytut Ochrony Pracy podlegające Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej prowadzą kontrolę 
środowiska pracy i czynników ryzyka w miejscach pracy.

 Jakość świadczeń z zakresu zdrowia publicznego jest monitorowana przez wojewódzkich 
i krajowych konsultantów w dziedzinie zdrowia publicznego. Działania te mają pozytywny 
wpływ na zmiany wskaźników zdrowotnych, takich jak oczekiwana długość życia, umieralność 
niemowląt lub zachorowalność na wybrane choroby, aczkolwiek wpływ tych działań na poziom 
tychże wskaźników jest trudny do wykazania, jako że nie jest on ani bezpośredni, ani szybki.
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Rysunek 5.1
Szczepienie przeciwko zapaleniu wątroby typu B3 u niemowląt (%), ostatni dostępny rok

Źródło: Biuro Regionalne WHO na Europę, 2011a.

Rysunek 5.2
Zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby typu B3 na 100 000 mieszkańców

Źródło: Biuro Regionalne WHO na Europę, 2011b (dostęp: 3 listopada 2011).
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5.2 Ścieżka pacjenta

 Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) decyduje o wejściu do systemu opieki 
zdrowotnej. Aby uzyskać dostęp do opieki specjalistycznej, niezbędne jest skierowanie od 
lekarza POZ (rys. 5.3). On także jest uprawniony do wydawania skierowań na badania diagno-
styczne i leczenie szpitalne. Tylko do niektórych lekarzy specjalistów oraz w przypadku stanu 
nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pacjent może dostać się bezpośrednio.

 Pacjenci mogą wybrać lekarza POZ zakontraktowanego przez NFZ wypełniając tzw. 
deklarację wyboru, którą można zmienić nieodpłatnie nie częściej niż dwa razy w roku.

 Pacjenci mogą również wybrać dowolną przychodnię specjalistyczną w Polsce. Pacjenci 
ze skierowaniem, nie wymagający natychmiastowej opieki, są przyjmowani przez specjalistów 
według kolejności zgłoszeń. Na wizytę u lekarza specjalisty pacjenci są zobowiązani przynieść 
wyniki wszystkich badań diagnostycznych. Są one pomocne w ustaleniu dalszego leczenia. Jeśli 
konieczne jest leczenie szpitalne, lekarz specjalista wydaje skierowanie i informuje pacjenta 
o przewidywanym czasie oczekiwania. Nie istnieją żadne formalne schematy postępowania 
w przypadku określonych jednostek chorobowych i cały przebieg leczenia zależy od prowa-
dzącego lekarza POZ lub specjalisty. 

Rysunek 5.3
Udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 Pacjenci maja także prawo wyboru szpitala, w przypadku operacji planowej lub ko-
nieczności wykonania dalszych badań diagnostycznych. W celu ustalenia daty hospitalizacji, 
po weryfi kacji skierowania i po konsultacji lekarskiej w szpitalu, pacjenci są wpisywani na listę 
oczekujących. Są oni również kierowani na wszelkie dodatkowe badania, które muszą zostać 
przeprowadzone przed przyjęciem do szpitala. Po zakończeniu leczenia pacjent jest wypisywany, 
otrzymuje przygotowaną przez lekarza kartę informacyjną z opisem choroby i przebiegiem 
leczenia szpitalnego oraz dalsze zalecenia. Jeśli to konieczne, lekarz POZ kieruje pacjenta na 
rehabilitację lub zleca wizyty pielęgniarskie w jego domu.

 Wszystkie osoby objęte systemem powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych są uprawnione 
do ubiegania się o leczenie uzdrowiskowe, w przypadku którego obowiązuje współpłacenie. 
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest wydawane przez lekarza POZ i następnie przesyłane 
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do wojewódzkiego oddziału NFZ, w którym podejmuje się decyzję o przyznaniu świadczenia 
uzdrowiskowego po rozważeniu jego zasadności.

5.3 Opieka podstawowa

 Opieka podstawowa, która jest wyodrębnionym segmentem systemu opieki zdrowot-
nej, zapewnia podstawowe świadczenia zdrowotne i jeśli tego wymaga stan zdrowia pacjenta 
stanowi miejsce startu do dalszej, specjalistycznej już opieki. Lekarze POZ pełnią rolę tzw. 
odźwiernego (gate keeper), dostarczając skierowań na badania oraz pozwalając na wejście do 
dalszych rodzajów opieki, jeśli jest to medycznie uzasadnione. Wcześniej opieka podstawowa 
była częścią zintegrowanego i zhierarchizowanego systemu opieki zdrowotnej, do którego 
swobodny dostęp był ograniczony, ponieważ obowiązywała rejonizacja.

 Zakres świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od momentu jej wyodrębnienia był 
systematycznie zmniejszany. Przyczyniło się do tego zorganizowanie się lekarzy POZ w formie 
federacji organizacji pracodawców opieki zdrowotnej, nazwanej Porozumienie Zielonogórskie, 
zgłaszającej żądania dotyczące wzrostu płac i poprawy warunków pracy, które wobec zagrożenia 
strajkami lekarzy były wprowadzane w życie.

 Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej obejmują profi laktykę, podstawowe badania 
diagnostyczne, opiekę terapeutyczną i rehabilitacyjną z zakresu ambulatoryjnej opieki ogólnej, 
rodzinnej i pediatrycznej. Świadczenia POZ obejmują także szeroki zakres zdrowia publicznego: 
szczepienia obowiązkowe, promocję i profi laktykę zdrowotną. Świadczenia są udzielane przez le-
karzy, pielęgniarki i położne POZ. W 1993 r. wprowadzono specjalizację z medycyny rodzinnej jako 
część ogólnej strategii na rzecz zwiększenia roli i poprawy jakości podstawowej opieki zdrowotnej
w Polsce. Nie jest ona szczególnie popularna wśród studentów medycyny, zaś z uwagi na nie-
dobór specjalistów medycyny rodzinnej, jako lekarze POZ pracują także pediatrzy i interniści.

 Dane dotyczące funkcjonowania POZ wchodzą w skład bardziej zagregowanej informacji 
o opiece ambulatoryjnej. Liczba porad ambulatoryjnych, średnio na osobę, wynosi w Polsce 
6,8 (dane z 2008 r.). Poziom ten jest podobny do odnotowanego w UE (27) (6,2 wizyty) i niższy 
niż średnia dla UE (12) - 7,8 (rys. 5.4). Ponad połowę (54%) wszystkich porad w opiece ambu-
latoryjnej stanowiły porady udzielone w ramach opieki podstawowej, a 46% w zakresie opieki 
specjalistycznej (AOS) (GUS, 2010a).

 Zadowolenie z opieki rodzinnej w Polsce jest znacznie wyższe niż w przypadku innych 
rodzajów opieki, na co wskazują wyniki badań Eurobarometru (2007). Zdecydowana większość 
respondentów tego badania uważała, że dostęp do opieki podstawowej i uzyskanie jej świadczeń 
nie nastręczają większych trudności, zaś ocena jakości tej opieki wahała się od dość dobrej do 
bardzo dobrej.
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Rysunek 5.4
Porady na osobę udzielone w opiece ambulatoryjnej w Regionie Europejskim WHO, rok 2009 
lub ostatni dostępny rok 

Źródło: Biuro Regionalne WHO na Europę, 2011b
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5.4 Ambulatoryjna i stacjonarna opieka specjalistyczna

5.4.1 Specjalistyczna opieka ambulatoryjna

 Wszyscy pacjenci objęci systemem społecznych ubezpieczeń zdrowotnych (SUZ) są upraw-
nieni do bezpłatnej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Jak wskazano w poprzednich 
fragmentach niniejszego rozdziału, warunkiem uzyskania dostępu do AOS jest skierowanie od 
lekarza POZ, z wyjątkiem określonych specjalności, przypadków chorób szczególnych (takich 
jak HIV, gruźlica lub uzależnienia) oraz stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Pewnym 
grupom pacjentów, np. honorowym dawcom krwi, dawcom organów oraz weteranom wojen-
nym nadano przywilej pierwszeństwa na listach oczekujących na AOS.

 Specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne udzielane są przez odpowiednie jednostki 
świadczeniodawców (przychodnie lub poradnie specjalistyczne) i specjalistyczne praktyki 
lekarskie. Pod koniec 2009 roku 16 200 takich jednostek udzielało świadczeń zdrowotnych 
fi nansowanych ze środków publicznych, z czego 18,2% stanowiły podmioty publiczne a 81,8% 
podmioty niepubliczne (liczba jednostek niepublicznych rośnie systematycznie od 2000 roku, 
podczas gdy liczba jednostek publicznych maleje). Praktyk lekarskich i stomatologicznych 
udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych fi nansowanych ze środków publicz-
nych było 6900. Udział praktyk stomatologicznych w ogólnej liczbie praktyk wynosił 75,7%. 
Tendencja dotycząca rozwoju praktyk stomatologicznych jest rosnąca; z około 2 800 w 2000 r. 
do około 5 230 w 2009 r., zaś praktyk lekarskich – spadająca; z około 4 340 w 2004 r. do około 
1 680 w 2009 roku. Zarówno wśród praktyk lekarskich, jak i stomatologicznych przeważały 
praktyki indywidualne; odpowiednio 92% i 98%.

Tabela 5.2
Rodzaje praktyk medycznych i stomatologicznych

Źródło: GUS, 2010b.

 Zarówno liczba podmiotów specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, jak i udzielanych przez 
nie porad, ma tendencję wzrostową, począwszy od 2000 roku (GUS, 2010a). Specjalistyczne 
porady lekarskie stanowią 76%, a specjalistyczne konsultacje stomatologiczne pozostałe 24% 
wszystkich porad w AOS. Najwięcej specjalistycznych porad lekarskich udziela się w poradniach 
chirurgicznych (17%), ginekologiczno-położniczych (14%) i okulistycznych (11%) (GUS, 2010a).

 Rozmieszczenie geografi czne jednostek świadczących ambulatoryjną specjalistyczną 
opiekę zdrowotną, jak również praktyk medycznych, znacząco różni się pomiędzy obszarami 
miejskimi i wiejskimi oraz między poszczególnymi województwami (tabela 5.3). Największa liczba 

Rodzaj praktyki Praktyki medyczne (%) Praktyki stomatologiczne (%)

Indywidualne 19 66

Indywidualne
specjalistyczne 73 32

Grupowe 8 2

Ogółem 100 100
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Liczba osób 1530-1750 1750-1980 1980-2520 2520-2630
przypadająca 
na jednostkę opieki
ambulatoryjnej
w obszarach miejskich

Województwa Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie
  Podlaskie Lubuskie Mazowieckie Pomorskie
  Warmińsko-Mazurskie Małopolskie Świętokrzyskie
   Opolskie
   Podkarpackie
   Śląskie
   Wielkopolskie
   Zachodnio-Pomorskie
  
Liczba osób 2470-3400 3400-3730 3730-4310 4310-4750
przypadająca
na jednostkę
organizacyjną
opieki
ambulatoryjnej
na obszarach
wiejskich 

Województwa Lubuskie Dolnośląskie Opolskie Kujawsko-Pomorskie
  Łódzkie Lubelskie Pomorskie Wielkopolskie 
  Śląskie Małopolskie Świętokrzyskie Zachodnio-
  Podkarpackie Mazowieckie Warmińsko-Mazurskie Pomorskie
  Podlaskie

mieszkańców na jednostkę organizacyjną przypada w województwach północno-zachodnich 
i to zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

Tabela 5.3
Liczba mieszkańców przypadająca na jednostkę organizacyjną opieki ambulatoryjnej w 2009 roku

Źródło: GUS, 2011b.

5.4.2 Opieka szpitalna

 Do 2003 roku szpitale w Polsce były przyporządkowane do trzech poziomów referen-
cyjnych, w zależności od rodzaju i zakresu oferowanych świadczeń. Poziomy te w przybliżeniu 
odpowiadały strukturze nowego podziału terytorialnego kraju, utworzonemu wraz z reformą 
decentralizacyjną z 1999 roku. Dla większości szpitali I poziomu referencyjnego organem zało-
życielskim były powiatowe JST, dla większości szpitali II poziomu referencyjnego wojewódzkie 
JST, a dla większości szpitali III poziomu referencyjnego uczelnie lub ministerstwa. Mimo że 
powyższa klasyfikacja nie jest już stosowana oficjalnie, to poziomy referencyjne są nadal bra-
ne pod uwagę przy kontraktowaniu usług z zakresu ginekologii i położnictwa, intensywnej 
terapii i neonatologii oraz przy podejmowaniu decyzji o tym, czy NFZ może zawrzeć kontrakt 
na udzielanie określonych świadczeń. Do udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych 
w wymienionych dziedzinach uprawnione są wyłącznie szpitale III poziomu referencyjnego.

 Obecnie szpitale są klasyfikowane ze względu na kilka kryteriów: zgodnie z ich zasięgiem 
terytorialnym (gminne, powiatowe, wojewódzkie lub ponadwojewódzkie), według zakresu 
świadczeń (ogólne lub specjalistyczne), według rodzaju leczonych schorzeń lub grup ludności, 
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do których są adresowane (psychiatryczne, wojskowe, przemysłowe, resortowe) lub według 
organu założycielskiego. Najczęściej stosowane jest ostatnie kryterium klasyfi kacji. Większość 
szpitali udziela świadczeń zdrowotnych w kilku rodzajach specjalizacji. Szpitale jednospecjali-
styczne są rzadkością.

 Dominującym modelem zarządzania szpitalem publicznym jest system ordynatorski. 
Ordynatorzy oddziałów nadzorują i koordynują pracę wszystkich zatrudnionych w oddziale 
lekarzy oraz są odpowiedzialni za leczonych na ich oddziale pacjentów. Decydują o przyjęciu 
pacjentów, kolejności przeprowadzania zabiegów chirurgicznych, oraz o przydzielaniu stano-
wisk w ramach kształcenia specjalizacyjnego. Ordynatorzy oddziałów wybierani są w drodze 
konkursu na sześcioletnią kadencję, ale często pełnią tę funkcję znacznie dłużej. Koalicja 
rządząca w latach 2005-2007 zaproponowała zastąpienie tego systemu brytyjskim modelem 
konsultanckim65, ale propozycja nie znalazła odzwierciedlenia w ustawodawstwie. Mimo to, 
niektóre (głównie niepubliczne) placówki opieki zdrowotnej model ten zastosowały.

 Dzienna opieka szpitalna jest słabo rozwinięta. NFZ może zawierać kontrakty na operacje 
w ramach opieki dziennej, ale czyni to bardzo rzadko. W przyszłości ta sytuacja może jednak ulec 
zmianie w związku z wprowadzeniem (w lipcu 2011 r.) fi nansowania niektórych specjalistycznych 
świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej według metody Jednorodnych Grup Pacjentów. 
Nastąpi wówczas przesunięcie przypadków, które nie wymagają wielodobowej hospitalizacji, 
z opieki szpitalnej do opieki dziennej traktowanej jako ambulatoryjna, umożliwiając tym samym 
rozwój jednodniowej opieki szpitalnej w Polsce.

 Brakuje kompleksowej informacji na temat dostępności, adekwatności i jakości specjali-
stycznej opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej. Na podstawie cytowanych już badań Eurobarometru 
z 2007 r. (Komisja Europejska, 2007) można twierdzić, że zadowolenie ze specjalistycznej opieki 
ambulatoryjnej i stacjonarnej było w Polsce niższe niż w przypadku podstawowej opieki zdro-
wotnej.

5.5 Ratownictwo medyczne

 Ratownictwo medyczne w obecnym kształcie funkcjonuje w Polsce dopiero kilka lat. Zasady 
organizacji i działanie systemu ratownictwa medycznego określa Ustawa z dnia 8 września 
2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym66. Świadczenia ratownictwa medycznego 
obejmują świadczenia udzielane w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia przez zespoły 
ratownictwa medycznego, zarówno poza szpitalem, jak i w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

 Planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu ratownictwa medycznego należy 

65 Konsultanci są w znacznym stopniu niezależni. Samodzielny specjalista tworzy swój własny zespół złożony np. z asystentów, dla których jest
kierownikiem specjalizacji oraz samodzielnie odpowiada za leczenie przypisanych do niego pacjentów. W pojedynczym oddziale szpitalnym 
może pracować kilka zespołów konsultacyjnych, umożliwiając pacjentom wybór pomiędzy nimi. Ich wynagrodzenie jest uzależnione od liczby
przeprowadzonych zabiegów, a ich ocena oparta jest na wystandaryzowanych kwestionariuszach opinii pacjentów oraz zarządu.

66 Dz. U. 2006 Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.
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do zadania wojewodów. Ponieważ wojewodowie podlegają Ministrowi Spraw Wewnętrznych, 
system ratownictwa medycznego jest również nadzorowany przez to Ministerstwo, w szcze-
gólności w zakresie zapewnienia łączności i koordynacji pomiędzy innymi służbami. Świadczenia 
udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego oraz koszty związane z funkcjonowaniem 
dyspozytorni są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są poszczególni 
wojewodowie. Tymi funduszami zarządzają z kolei wojewódzkie oddziały NFZ, którym wojewo-
dowie powierzają przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów z podmiotami dysponującymi 
zespołami ratownictwa medycznego. Natomiast świadczenia udzielane przez szpitalne oddziały 
ratunkowe są finansowane oddzielnie przez NFZ w ramach środków określonych w jego planie 
finansowym. Plany są przygotowywane przez poszczególne województwa i powinny zawierać 
charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia; liczbę i rozmieszczenie jednostek 
systemu na obszarze województwa; plany koordynacji działań jednostek systemu; kalkulację 
kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego oraz plany współpracy z jednostkami 
współpracującymi z systemem, takimi jak policja lub straż pożarna, a także procedury powia-
damiania ratunkowego. Plany wojewódzkie podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia. 
Są one analizowane na podstawie kryteriów zapotrzebowania oraz zapewnienia odpowiednie-
go czasu dotarcia z miejsca zdarzenia do szpitalnego oddziału ratunkowego (mediana czasu 
dotarcia). Ramowy wzór planu i szczegółowy zakres danych objętych planem oraz kryteria 
kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego określa odrębne rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia (2010 r.). Ogólny nadzór nad systemem ratownictwa medycznego 
sprawuje Minister Zdrowia.

 Jednostkami systemu ratownictwa medycznego są szpitalne oddziały ratunkowe i ze-
społy ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Zespół 
podstawowy składa się z minimum dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych, w tym pielęgniarki lub ratownika medycznego. W skład specjalistycznego 
zespołu ratunkowego wchodzą trzy uprawnione osoby, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka 
lub ratownik medyczny. W 2011 roku działało 1448 zespołów ratownictwa medycznego, 416 
stanowisk dyspozytorów (tj. stanowisko w jednostce dysponenta)67, 224 szpitalne oddziały 
ratunkowe i 14 centrów urazowych w oddziałach szpitalnych. W 2011 roku funkcjonowało 17 
lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego są 
nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia i finansowane z budżetu państwa.

 Powiatowe i wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego przyjmują zgłoszenia 
z numerów alarmowych: 112 (obowiązujący w całej UE numer alarmowy), 999 (pogotowie 
ratunkowe), 998 (straż pożarna) oraz 997 (policja) i przekierowują zgłoszenia do właściwego 
dyspozytora (pogotowia ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji). Następnie na miej-
sce zdarzenia wysyłane są zespoły ratownictwa medycznego (por. poniżej ramka 5.1 „Przykład 
ścieżki pacjenta w nagłych przypadkach”).

67 Nie istnieją dane o liczbie dyspozytorów faktycznie zatrudnionych w omawianym roku.
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Ramka 5.1
Przykład ścieżki pacjenta w nagłych przypadkach

 
 Z systemem państwowego ratownictwa medycznego współpracują jednostki służb 
ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia 
i życia, w szczególności jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki 
ratownictwa wodnego. Świadczenia te są bezpłatne dla wszystkich osób, bez względu na to, czy 
są one ubezpieczone w NFZ oraz niezależnie od jakichkolwiek innych kryteriów. W latach 2005-
2010 Ministerstwo Zdrowia zawarło umowy ze znacznie większą liczbą zespołów ratownictwa 
medycznego niż w latach wcześniejszych, poprawiając w ten sposób dostęp do udzielanych 
przez nie świadczeń. Od 2006 r. wojewodowie mają obowiązek monitorowania mediany czasu 
dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia 
przez dyspozytora medycznego zgodnie z kryteriami określonymi w odpowiednich przepi-
sach. W 2010 r. docelową medianę czasu dotarcia osiągnięto we wszystkich województwach. 
W 2010 r. CMJ zostało upoważnione przez Ministra Zdrowia do dokonania oceny jakości opieki 
w szpitalnych oddziałach ratunkowych, obecnie raport czeka na publikację.

 Uchwalenie w 2006 r. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 
utworzenie w 2009 r. sieci 14 centrów urazowych miało na celu integrację poszcze- 
gólnych elementów systemu ratownictwa medycznego oraz skrócenie czasu reakcji. 

Przykład postępowania pacjenta z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego w niedzielny poranek:

	 ♦ Osoba chora (lub ktoś inny) dzwoni na numer alarmowy 999 lub 112, połączenie przyjmuje najbliższy
  dyspozytor medyczny (połączenia z numerem 999) lub najbliższe centrum powiadamiania 
  ratunkowego (połączenia z numerem 112);
	 ♦ Dyspozytor medyczny analizuje przypadek w celu podjęcia decyzji o tym, czy istnieje potrzeba
  wysłania zespołu ratownictwa medycznego*, a w przypadku decyzji pozytywnej zespół zostaje 
  wysłany na miejsce zdarzenia;
 ♦ Po przybyciu na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego transportuje pacjenta do
  najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego, wskazanego przez
  dyspozytora medycznego (lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego), lub do innego szpitala 
  umożliwiającego udzielenie określonego rodzaju pomocy, niezależnie (przynajmniej w założeniu) od
  tego, czy szpital zawarł umowę z NFZ**;
 ♦ W szpitalnym oddziale ratunkowym osoba odpowiedzialna za ocenę stanu zdrowia pacjenta
  oszacowuje stopień pilności danego przypadku;
 ♦ Po przejściu badań diagnostycznych, pacjent jest przygotowywany do operacji. Czas oczekiwania
  na zabieg zależy od stopnia pilności interwencji. Możliwe jest również udzielenie pomocy (a nawet
  przeprowadzenie małego zabiegu) pacjentowi w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).
 
Pacjent w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia może także zgłosić się (zostać zgłoszony) bezpośrednio 
do szpitalnego oddziału ratunkowego lub skontaktować się z lekarzem POZ, który skieruje go do szpitala. 
Możliwe jest również skorzystanie z tzw. nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

* W celu usprawnienia funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, centra powiadamiania ratunkowego często (nieformalnie) dzielą 
obsługiwany przez siebie obszar na strefy (tzw. rejonizacja), według których określa się skąd powinna zostać wysłana karetka i do którego 
szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent powinien zostać przewieziony.
 
** W praktyce, szpitale, które nie zawarły umowy z NFZ nie tworzą oddziałów ratunkowych.
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Obecnie podejmowane są dalsze wysiłki w tym zakresie, w szczególności ukierunkowane na 
usprawnienie funkcjonowania i współpracy pomiędzy dyspozytorami medycznymi i centrami 
powiadamiania ratunkowego. W celu poprawy systemu lotniczego ratownictwa medycznego, 
rząd niedawno zakupił nowoczesną fl otę śmigłowców, która swym zasięgiem obejmuje 95% 
terytorium Polski. Ponadto, na modernizację i wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, 
zakup nowych ambulansów, zwiększenie liczby lądowisk dla Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego, rozwijanie systemu powiadamiania ratunkowego oraz fi nansowanie inwestycji i sprzętu 
dla centrów urazowych wykorzystywane są fundusze strukturalne UE.

5.6 Zaopatrzenie w leki

 Po latach znacznych niedoborów leków, w ciągu ostatnich dwudziestu lat zaopatrzenie 
w leki uległo w Polsce radykalnej poprawie. Rynek farmaceutyczny należy do jednego z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się rynków. Główny problem zaopatrzenia w leki dotyczy obecnie rela-
tywnie niższego niż w innych krajach dostępu do leków innowacyjnych.

 Zgodnie z prowadzonym przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny Rejestrem Wytwór-
ców/Importerów Farmaceutycznych we wrześniu 2011 roku na rynku farmaceutycznym było 
w Polsce zarejestrowanych 348 wytwórców oraz 46 importerów. Spośród 10 125 produktów 
leczniczych dopuszczonych do sprzedaży przez URPL, WMiPB około 42% produkują wytwórcy 
krajowi. Są to głównie leki generyczne. Leki oryginalne są w większości importowane. Poziom 
koncentracji na rynku farmaceutycznym nie jest bardzo wysoki – udział żadnego z wytwórców 
w rynku pod względem wartości sprzedaży nie przekracza 10%. Dotychczas wydano 866 pozwo-
leń na import równoległy leków, co stanowi około 8,5% całkowitej liczby leków dopuszczonych 
do sprzedaży w Polsce.

 W porównaniu z innymi krajami europejskimi, w Polsce działa relatywnie duża liczba 
hurtowni farmaceutycznych zarówno w stosunku do liczby wytwórców, jak i punktów sprzedaży 
detalicznej. Zarejestrowanych jest 633 hurtowni (dane z września 2011- GIF, 2011), z których 
większość to podmioty prywatne o zasięgu lokalnym lub regionalnym.

 Sieć aptek i punktów aptecznych jest rozległa. Na 11 989 aptek i punktów aptecznych, około 
25% funkcjonowało na obszarach wiejskich (dane za 2009 r. - GUS, 2010b). Na jedną aptekę 
przypada średnio około 3 200 mieszkańców (liczba ta waha się od 1 000 do 5 000 w zależności 
od powiatu), co czyni Polskę jednym z krajów o najgęstszej sieci aptek w UE. Prawie wszystkie 
apteki są własnością prywatną.

 Leki stosowane w opiece szpitalnej i leki wydawane na receptę w sektorze ambulatoryj-
nym są refundowane przez NFZ, natomiast koszt pozostałych leków pokrywany jest w całości 
z dochodów indywidualnych ludności (OOP). Niektóre grupy pacjentów (np. cierpiących na 
niektóre choroby przewlekłe, psychiczne lub choroby rzadkie, wymagające kosztownych kuracji 
lekowych) mogą podlegać odmiennym zasadom fi nansowania lub kwalifi kować się do zwol-
nienia z współpłacenia. Specjalne przywileje refundacyjne są stosowane również względem 
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pewnych grup ludności, np. weteranów wojennych, honorowych dawców krwi lub dawców 
organów. Leki podawane w leczeniu szpitalnym są bezpłatne. Są one finansowane przez NFZ 
za pośrednictwem różnych systemów rozliczeń, w tym systemu JGP, programów zdrowotnych 
i programów chemioterapii standardowej. Najdroższe leki to te, które stosowane są w pro-
gramach zdrowotnych obejmujących jedynie ograniczoną liczbę pacjentów, którzy spełniają 
kryteria ściśle określone i o ograniczonym zakresie. Wydatki na chemioterapię i programy 
lekowe w przypadku chorób rzadkich były w ostatnich latach jedną z najbardziej dynamicznie 
rosnących kategorii wydatków NFZ na leki.

 Dynamicznie wzrasta konsumpcja leków. W 2004 r. leki zażywane były przez 54% ludności 
a w 2009 r. przez 71% (GUS, 2010b). Według bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo 
Zdrowia, spożycie leków szacuje się obecnie na około 456 milionów opakowań i około 200 
milionów wypisanych recept (w 2009 r.), co plasuje Polskę wśród krajów o najwyższym w Euro-
pie poziomie konsumpcji farmaceutyków na osobę. Do rosnącej konsumpcji leków przyczynia 
się między innymi nadmierne przepisywanie leków przez lekarzy, co w połączeniu z wysokimi 
cenami leków importowanych i ograniczoną refundacją oraz wzrostem samoleczenia, wyjaśnia 
wysoki poziom prywatnych wydatków na leki w Polsce.

 Biorąc pod uwagę fakt, że Polska posiada jedną z najgęstszych sieci aptek w Europie, 
dostęp do produktów leczniczych powinien być łatwy, chociaż pewne różnice mogą występować 
pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. W rzeczywistości dostęp do leków, a szczególnie do 
leków innowacyjnych, jest jednak ograniczony. Mimo starań Ministerstwa Zdrowia, aby zapewnić 
dostęp do drogich leków innowacyjnych poprzez wdrażanie programów terapeutycznych, to 
efekt jest skromny. Według ostatniej analizy W.A.I.T. (ang. Waiting to Access Innovative Thera-
pies), opracowanej dla Europejskiej Federacji Przedstawicieli Przemysłu Farmaceutycznego 
i Stowarzyszeń (EFPIA, 2010), liczba nowych substancji leczniczych wprowadzonych w latach 
2003-2007 była w Czechach i na Słowacji 8-krotnie wyższa niż w Polsce. Wprawdzie zwraca się 
w tej analizie uwagę na fakt, że w latach 2007-2008 na listy refundacyjne wprowadzono więcej 
nowych leków, to jednak oceniono, że udział leków innowacyjnych w ogólnej liczbie leków 
refundowanych (uwzględnionych na listach refundacyjnych) jest bardzo niski68.

 Jednocześnie, udział prywatnych wydatków na leki jest znaczący, co sugeruje, że do-
stęp do leków dla słabszych ekonomicznie grup ludności może być w Polsce trudny. Ostatnie 
badanie CSIOZ (2008) zdaje się potwierdzać tę hipotezę: 8% respondentów nie było stać na 
zakup żadnego z przepisanych leków, a 26% respondentów nie było stać na zakup części 
przepisanych leków.

 Istotne zmiany w systemie refundacji leków wprowadziła ustawa z 2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych69. Ustawa z 2011 r. ogranicza budżet na refundację do poziomu 17% sumy środków 
publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym 
NFZ. Podmioty odpowiedzialne muszą zagwarantować, że limit refundacji, ustalony w drodze 

68 Problem niskiego dostępu do innowacji w ochronie zdrowia, a w tym dostępu do innowacyjnych leków był przedmiotem analiz także na szczeblu 
krajowym. W latach 2007–2011 działała grupa ekspercka nazwana Grupą Roboczą na rzecz innowacji w ochronie zdrowia, której ostatni raport 
zwracał uwagę na szczególnie ograniczony dostęp do nowych technologii i leków w przypadku chorób przewlekłych: nowotworowych, kostno–
stawowych i cukrzycy. http://www.prawapacjenta.eu/var/media/File/PORT_Grupa_Robocza_na_Rzecz_Innowacji_2010.pdf.

69 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. - Dz. U. 2011 Nr 122, poz. 696.
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decyzji administracyjnej, nie zostanie przekroczony (w przeciwnym razie są zobowiązane 
zwrócić do Funduszu kwotę proporcjonalną do udziału kosztów refundacji, w zależności od 
struktury i dynamiki poziomu refundacji). Podmioty te mają również możliwość negocjowania 
z NFZ indywidualnego porozumienia o dzieleniu ryzyka, które może być oparte na stosunku 
kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, wielkości obrotu lekiem lub obniżonej 
cenie leku. W celu zapewnienia bezzwłocznego i regularnego publikowania list refundacyjnych, 
Minister Zdrowia (zamiast rozporządzeń) ogłasza je w formie obwieszczenia. Ta nowa regulacja 
wprowadza ponadto ujednoliconą procedurę refundacji farmaceutyków w sektorze ambula-
toryjnym, programach zdrowotnych i programach chemioterapii. Refundacja jest oparta na 
klinicznej ocenie leku, a wskazania dotyczące leków uprzednio nie refundowanych poddawane 
są ewaluacji. Ustawa refundacyjna z 2011 r. w pełni implementuje Dyrektywę Rady 89/105/EWG 
z dnia 21 grudnia 1988 r. dotyczącą przejrzystości regulacji i działań w procesie ustalania cen 
produktów leczniczych przeznaczonych do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres 
krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

5.7 Rehabilitacja

Rehabilitacja medyczna ma w Polsce znaczącą tradycję i bazuje na uznanym w środowisku świa-
towym tzw. polskim modelu rehabilitacji, który został wypracowany, a następnie był wdrażany 
i rozwijany przez profesorów: Wiktora Degę, Adama Grucę, Kazimierę Milanowską i Mariana 
Weissa. Model ten -oparty jest na czterech zasadach: wczesnego wdrożenia, kompleksowości, 
powszechności i ciągłości procesu rehabilitacji - w latach 70-tych został uznany za wzorcowy 
i zalecany przez Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia.
 
 Opieka rehabilitacyjna prowadzona jest przede wszystkim w sektorze zdrowotnym i jest 
fi nansowana przez NFZ, ale także w sektorze socjalnym i wówczas jest fi nansowana ze środków 
funduszy ubezpieczenia społecznego (ZUS i KRUS) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Usługi rehabilitacyjne dzieli się na rehabilitację leczniczą 
oraz leczenie uzdrowiskowe w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach, które oferują zabiegi 
rehabilitacyjne na bazie naturalnych zasobów leczniczych, takich jak wody mineralne i termal-
ne, czy klimat o właściwościach leczniczych70. Zarówno usługi rehabilitacyjne, jak i lecznictwo 
uzdrowiskowe mieszczą się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Leczenie w szpitalach 
uzdrowiskowych stanowi z reguły kontynuację leczenia szpitalnego. Pacjenci przewlekle chorzy, 
których stan nie wymaga pobytu w szpitalu uzdrowiskowym są leczeni w sanatoriach. Pobyty 
w uzdrowiskach trwają do 28 dni i obejmują co najmniej trzy zabiegi fi zjoterapii dziennie. Lecz-
nictwo uzdrowiskowe jest dostępne również w warunkach ambulatoryjnych i trwa wówczas 
od 6 do 18 dni.

 Aby skorzystać ze świadczeń opieki rehabilitacyjnej, potrzebne jest ważne skierowanie 
od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego71. Świadczenia rehabilitacyjne w warunkach ambula-
toryjnych lub domowych, w zależności od rodzaju wymaganej opieki, prowadzone są przez 

70 Polska posiada długą tradycję balneoterapii, leczenia uzdrowiskowego i medycyny fi zykalnej.
71 Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to lekarz, który podpisał umowę z NFZ lub pracuje w placówce, która zawarła taką umowę.
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lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji lub w dziedzinach pokrewnych, takich jak chirurgia 
ortopedyczna, chirurgia urazowa i reumatologia. Ustalają oni plan rehabilitacji i mogą wydawać 
skierowania na fizjoterapię lub leczenie uzdrowiskowe.

 NFZ finansuje różne programy rehabilitacji w zależności od warunków, w których 
udzielanie są świadczenia i od rodzaju oraz stopnia schorzenia pacjenta Refunduje wydatki 
na określone zabiegi rehabilitacyjne, sprzęt i środki pomocnicze całkowicie lub częściowo. 
Z cykli rehabilitacyjnych skorzystało 1,16 mln osób w warunkach ambulatoryjnych, 176 896 
osób w warunkach ośrodka / oddziału dziennego i 189 705 osób w warunkach stacjonarnych, 
a 1772 osoby skorzystały ze świadczeń rehabilitacyjnych w warunkach domowych (NFZ, 
2011a). Pacjenci przebywający w sanatoriach muszą pokryć koszty podróży oraz część kosztów 
zakwaterowania i wyżywienia. Czas oczekiwania na miejsce w szpitalu uzdrowiskowym wynosi 
około 3-4 miesiące, zaś na miejsce w sanatorium – 12-18 miesięcy. Pacjenci mogą śledzić swoje 
miejsce na liście oczekujących za pośrednictwem strony internetowej NFZ. W 2009 roku w Polsce 
funkcjonowało łącznie 266 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego podlegających Ministerstwu 
Zdrowia, Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. Dysponowały one w sumie 40 100 łóżkami, z czego 30% znajdowało się w szpitalach 
uzdrowiskowych, a 70% w sanatoriach (GUS, 2010b). Ich rozmieszczenie jest nierównomierne 
i ma związek z uwarunkowaniami geologicznymi i klimatycznymi ich lokalizacji. W 2010 roku 
z balneoterapii i innych zabiegów uzdrowiskowych finansowanych przez NFZ skorzystało 353 
091 osób. Większość pacjentów (273 854) leczono w sanatoriach (NFZ, 2011a).
 Z Narodowych Rachunków Zdrowia wynika, że na rehabilitację wydaje się znacznie 
mniej niż na leczenie. W 2008 roku wydatki (publiczne i prywatne) na opiekę rehabilitacyjną 
stanowiły niespełna 3,5% wszystkich wydatków na indywidualną opiekę zdrowotną (GUS, 
2010b). W październiku 2010 r. NFZ wprowadził system rozliczania świadczeń stacjonarnej 
rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej oparty na JGP, który różnicuje koszty względem 
poszczególnych kategorii pacjentów. Intencją tej zmiany było uzyskanie poprawy jakości 
i dostępności tego typu opieki rehabilitacyjnej.

 W 2009 roku NFZ zawarł umowy z 2 439 świadczeniodawcami w rehabilitacji leczniczej. 
Rozmieszczenie geograficzne tych świadczeniodawców jest nierównomierne i powoduje znacz-
ne różnice w czasie oczekiwania (różni się on znacząco w zależności od rodzaju świadczenia 
i świadczeniodawcy) (NFZ, 2011b). Na przykład, w 2007 roku ponad 75% wszystkich chorych 
z ostrym zespołem wieńcowym lub poddanych operacjom kardiochirurgicznym w wojewódz-
twie opolskim przeszło rehabilitację kardiologiczną, natomiast udział ten we wszystkich innych 
województwach był niższy niż 40%.72

 Świadczenia rehabilitacyjne dla osób, które są narażone na ryzyko całkowitej lub czę-
ściowej utraty zdolności do pracy i które mogą odzyskać tę zdolność w wyniku rehabilitacji są 
finansowane przez ZUS i KRUS. Od 1996 roku ZUS finansuje rehabilitację w ramach programu 
prewencji rentowej, zawierając umowy z około 60 ośrodkami rehabilitacyjnymi. Ze świadczeń 
rehabilitacji leczniczej finansowanych przez ZUS skorzystało 73 389 pacjentów (dane za 2009 
r. - ZUS 2009b). Program rehabilitacji KRUS, realizowany od wczesnych lat 90-tych, obejmuje 
rehabilitację ruchową (układu mięśniowo-szkieletowego) i kardiologiczną. Programem jest 
objętych około 14 000 pacjentów rocznie.

72 W oparciu o krajową mapę zapotrzebowania na rehabilitację kardiologiczną na poziomie województw i powiatów w 2008 r. przygotowaną
w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006–2008 (POLKARD).
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 PFRON także fi nansuje rehabilitację leczniczą, ale w mniejszym stopniu. PFRON jest to 
fundusz celowy, którego środki przeznaczane są głównie na rehabilitację zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Środki funduszu pochodzą z obowiązkowych 
miesięcznych wpłat pracodawców, dla których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w ich zakładach jest niższy niż 6 % ogólnej liczby pracowników i które zatrudniają co najmniej 
25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W 2009 roku dotacje PFRON na 
sfi nansowanie pobytu w ośrodkach rehabilitacyjnych i sanatoriach otrzymało łącznie 65 300 
osób (GUS, 2010b).

 Dane o jakości usług rehabilitacyjnych w Polsce są ograniczone. Dostępność świad-
czeń rehabilitacyjnych w Polsce zależy w dużej mierze od przekonania lekarza prowadzącego 
co do zasadności przyznania świadczeń rehabilitacyjnych oraz wytrwałości pacjenta w do-
maganiu się tychże świadczeń. W celu poprawy dostępności świadczeń rehabilitacyjnych, 
podejmowane są wysiłki w kierunku opracowania standardów postępowania w rehabilitacji 
leczniczej oraz rozwiązań dotyczących kompleksu spraw fi nansowych: nie tylko fi nansowa-
nia usług i współpłacenia pacjenta, ale także inwestycji. Podstawowe wymagania dotyczące 
świadczeniodawców są obecnie określone w rozporządzeniach koszykowych i zarządzeniach 
Prezesa NFZ. W 2010 r. krajowy konsultant w dziedzinie rehabilitacji medycznej we współ-
pracy z Polskim Towarzystwem Rehabilitacji oraz Komitetem Rehabilitacji, Kultury Fizycz-
nej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk przygotował wytyczne postępowania
w rehabilitacji medycznej. Jeśli wytyczne te zostaną zaakceptowane przez Ministerstwo Zdrowia, 
mogą stać się podstawą do opracowania standardów postępowania w opiece rehabilitacyjnej.

 Jednym z głównych problemów w obszarze rehabilitacji jest brak wystarczających 
środków na rozwój infrastruktury i modernizację placówek rehabilitacji medycznej. Proces 
komercjalizacji i prywatyzacji uzdrowisk, rozpoczęty w 1998 r. (przekształcenie publicznych 
uzdrowisk w spółki prawa handlowego) i zintensyfi kowany w 2009 r., nie zawsze prowadzi do 
rozwoju placówek rehabilitacyjnych. Także nowi właściciele, często samorządy lokalne, nie dysponują 
takimi funduszami, aby potencjał rehabilitacyjny lecznictwa uzdrowiskowego utrzymać, ponadto 
jeszcze zmodernizować.

5.8 Opieka długoterminowa

Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową będzie się w Polsce dynamicznie zwiększać na 
skutek radykalnych zmian struktury demografi cznej. Odsetek osób w wieku powyżej 65 lat 
zwiększy się z 13,5% w 2010 r. do 23,5% w 2035 r. Udział ludności powyżej 80 lat, najczęściej wy-
magającej już opieki, podwoi się z 3,5% do 7,2 % (GUS, 2010c). Jednocześnie, zmniejszanie się 
roli rodziny na skutek zmian społeczno-cywilizacyjnych, wiązać się będzie ze wzrostem zna-
czenia formalnych świadczeń opieki długoterminowej.

 Według autorów Zielonej Księgi o sytuacji opieki długoterminowej w Polsce, jednym 
z problemów zaspokajania potrzeb opieki długoterminowej jest ograniczona podaż usług 
publicznych oraz zróżnicowana odpowiedzialność organów publicznych za zaspokajanie 
potrzeb w tym zakresie. Kompetencje i zadania zostały podzielone pomiędzy różne podmioty 
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(Ministerstwo Zdrowia, NFZ, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ZUS, KRUS i samorządy 
terytorialne), których koordynacja i współpraca jest ograniczona.

 W zależności od zastosowanej definicji opieki długoterminowej wydatki na jej finan-
sowanie wahają się w przedziale od 0,1% do 0,7% PKB; przy czym górna granica przedziału 
uwzględnia dodatki pielęgnacyjne do świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla osób 75+, które 
stanowią ponad 50% wydatków na opiekę długoterminową (Augustyn, 2010).

 Świadczenia opieki długoterminowej finansowane ze środków publicznych są udzielane 
zarówno w ramach systemu opieki zdrowotnej, jak i w ramach pomocy społecznej. NFZ finansuje 
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w warunkach stacjonarnej opieki długoterminowej 
i w warunkach domowych (wizyty pielęgniarki). Stacjonarne placówki opieki długoterminowej 
obejmują zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL) i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze (ZPO). Do 
końca 2009 roku stacjonarna opieka długoterminowa dla przewlekle chorych była udzielana 
również w szpitalnych oddziałach dla przewlekle chorych, ale te zaczęły być w ostatnich latach 
masowo likwidowane, ponieważ w 2009 r. działanie takich oddziałów zostało usunięte z koszyka 
świadczeń gwarantowanych.

 System pomocy społecznej w Polsce zapewnia swym podopiecznym zarówno świadczenia 
rzeczowe (schronienie, posiłek, ubranie), jak i świadczenia pieniężne (zasiłek stały, okresowy 
lub celowy), a także świadczenia środowiskowe i pobyty w domach pomocy społecznej (DPS) 
lub dziennych domach pomocy społecznej (DDPS). Świadczenia te mogą być bezpłatne, czę-
ściowo dotowane lub opłacane w całości przez beneficjenta (w zależności od jego dochodu 
i decyzji gminy w tym zakresie). Tabela 5.4 podsumowuje warunki, w których realizowane są 
świadczenia opieki długoterminowej w ramach różnych sektorów.

Tabela 5.4
Podmioty opieki długoterminowej w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Augustyn, 2010.

 Liczba pacjentów korzystających ze stacjonarnej opieki długoterminowej jest znacznie 
wyższa niż w przypadku formalnej opieki niestacjonarnej. W 2008 r. około 0,9% ludności Polski 
w wieku powyżej 65 lat skorzystało z opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych; było 
to znacznie poniżej średniej OECD, która wyniosła 4,2% (OECD, 2010a).

	 Sektor	ochrony	zdrowia	 Sektor	pomocy	społecznej	 Sektor	prywatny/
	 	 	 opieka	nieformalna

Opieka	stacjonarna Zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL), Domy pomocy społecznej (DPS) Domy opieki prowadzone 
 zakłady pielęgnacyjne (ZPO;  przez organizacje pozarządowe,
 szpitalne oddziały opieki długo-  prywatne domy opieki
 terminowej do końca 2009 r.)

Opieka środowiskowa Pielęgniarka opieki długoterminowej, Świadczenia opiekuńcze, Opiekunowie nieformalni  
zespół domowej opieki nad pacjentami specjalistyczne świadczenia (rodzina, znajomi, sąsiedzi)
 wentylowanymi mechanicznie, opiekuńcze (pielęgniarka, terapeuta),
 pielęgniarka środowiskowa we pomoc materialna i finansowa
 współpracy z lekarzem pierwszego
 kontaktu
 
Opieka półstacjonarna Nie dotyczy Domy dziennego pobytu, Brak danych
  ośrodki wsparcia
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 Stacjonarna opieka długoterminowa dla osób przewlekle chorych i tych, które po 
zakończeniu leczenia szpitalnego wymagają dalszego nadzoru w warunkach stacjonarnych 
(ze względu na ogólny zły stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczną, brak samodzielności 
w wykonywaniu podstawowych aktywności życia codziennego, konieczność stałej kontroli 
lekarskiej lub potrzebę profesjonalnej pielęgnacji czy rehabilitacji) jest dostępna w zakładach 
opiekuńczo-leczniczych (ZOL) lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO). W praktyce ZOL 
i ZPO niewiele się od siebie różnią, a ich formalne zróżnicowanie wynika z tego, że pierwotnymi 
założycielami tych instytucji były odmienne grupy profesjonalistów; ZOL były zakładane przez 
lekarzy, zaś ZPO przez pielęgniarki. Skierowania do publicznych ZOL i ZPO są wydawane przez 
ich organy założycielskie (są to zazwyczaj samorządy powiatowe), natomiast decyzja o przyjęciu 
pacjenta do placówki niepublicznej jest podejmowana przez jej dyrektora w porozumieniu 
z lekarzem. NFZ finansuje jedynie koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ZOL i ZPO 
(w tym koszty badań medycznych, leków i wyrobów medycznych koniecznych do wykonania 
świadczenia), ale nie pokrywa kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania. W grudniu 2009 r. 
funkcjonowało 284 ZOL (głównie niepublicznych) i 121 ZPO, które dysponowały łącznie 18 778 
łóżkami, z czego większość (75%) znajdowała się w ZOL (GUS, 2010b). W tym samym roku oba 
rodzaje zakładów opieki długoterminowej udzieliły świadczeń ponad 44 tysiącom pacjentów 
(dokładnie 44 353 z tego 75% w ZOL). Według wyników kontroli NIK z 2009 r. na próbie 19 
publicznych i 14 niepublicznych ZOL wszystkie z kontrolowanych zakładów były przepełnione 
i nie spełniały odpowiednich standardów socjalno-bytowych (NIK, 2009).

 Publiczne domy pomocy społecznej (DPS) są zakładane i prowadzone przez samorządy 
lokalne (zwykle samorządy powiatowe). Niepubliczne DPS są zakładane przez Kościół Katolicki, 
stowarzyszenia (religijne i inne), fundacje, osoby fizyczne i prawne. Prowadzenie publicznego 
lub niepublicznego DPS wymaga uzyskania zezwolenia od wojewody, a udzielane świadczenia 
muszą spełniać odpowiednie standardy. Wyróżnia się kilka typów DPS: dla osób w podeszłym 
wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, osób 
niepełnosprawnych intelektualnie (oddzielnie dla dorosłych i dzieci) oraz dla osób niepełno-
sprawnych fizycznie.

 Przyjęcie do publicznego DPS zależy od istnienia niepełnosprawności i sytuacji socjal-
nej, o której informację uzyskuje się w wyniku wywiadu środowiskowego (ograniczone środki 
finansowe, brak wsparcia rodziny). Wnioski o przyznanie pobytu w DPS wypełniają lekarze 
i pracownicy socjalni. Wymagana jest przy tym zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie do 
DPS lub jej prawnego przedstawiciela. Pobyty w publicznym DPS są finansowane częściowo 
przez ich mieszkańców, a częściowo przez rodziny lub gminy. W 2009 roku funkcjonowało 
829 DPS i 45 filii , z których 604 stanowiły placówki publiczne, a 225 niepubliczne. Od 2007 
r. DPS może zapewniać opiekę różnym grupom jej potrzebujących; zarówno seniorom, jak 
i osobom przewlekle chorym lub osobom z niepełnosprawnością). Jeśli w publicznych DPS 
zabraknie wolnych miejsc, gminy mogą kierować pacjentów do placówek niepublicznych. 
W 2009 roku niepubliczne DPS udzieliły opieki 13 608 pacjentom (GUS, 2010b).

 Domy dziennego pobytu (opieka w warunkach pół-stacjonarnych) zapewniają opiekę 
osobom niepełnosprawnym intelektualnie i chorym psychicznie oraz osobom starszym z ła-
godnymi zaburzeniami psychofizycznymi. Niewiele z nich świadczy opiekę dla osób cierpią-
cych na demencję. Opieka udzielana jest bezpłatnie i obejmuje też różne warsztaty zajęciowe 
oraz terapeutyczne.
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 Opieka domowa jest dostępna dla pacjentów przewlekle chorych wentylo-wanych 
mechanicznie i pacjentów wymagających opieki pielęgnacyjnej, którzy nie są objęci żadną 
inną formą opieki. Wsparcie w warunkach domowych jest również udzielane osobom potrze-
bującym pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i jest zazwyczaj oferowana 
także przez organizacje pozarządowe, takie jak np. Polski Czerwony Krzyż. Długoterminowa 
opieka domowa lub środowiskowa jest fi nansowana przez NFZ lub przez samorządy lokalne.

 Publiczne DPS nie mogą przyjmować pacjentów na zasadach komercyjnych. W Polsce 
opieka długoterminowa jest jednak najczęściej sprawowana przez rodziny we własnym zakresie 
(nieodpłatna opieka nieformalna) (Golinowska, 2010b).

 Prowadzący działalność dochodową sektor prywatny, odgrywa relatywnie mniejszą 
rolę w udzielaniu świadczeń opieki długoterminowej. Natomiast tradycyjnie większe znaczenie 
mają organizacje pozarządowe, szczególnie o charakterze religijnym. W przypadku prywatnych 
DPS, decyzje o przyjęciu pacjenta i warunkach pobytu (w tym o zakresie świadczeń i wysokości 
opłat) podejmowane są przez dyrektorów placówek indywidualnie dla każdego pacjenta.

 W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na opiekę długoterminową i niedobór 
personelu pielęgniarskiego w 2007 r. rozpoczęto edukację w nowym zawodzie medycznym - 
opiekun medyczny. Opiekunowie medyczni, pod nadzorem pielęgniarek, udzielają świadczeń 
opieki długoterminowej w placówkach takich jak DPS lub w domach pacjentów. W 2007 roku 
Ministerstwo Zdrowia powołało także grupę ekspertów, której zadaniem było opracowanie 
strategii rozwoju opieki geriatrycznej i poprawa jej jakości poprzez wypracowanie standardów 
postępowania. Projekt aktu prawnego w sprawie standardu postępowania przy udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych z zakresu geriatrii został złożony do konsultacji zewnętrznych w połowie 2010 
roku. Nadal jednak brakuje niezawodnego źródła fi nansowania opieki długoterminowej i w 
związku z tym w 2008 roku powołano zespół ekspertów, który miał przygotować projekt ustawy 
o dodatkowym ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności. Raport ekspertów (tzw. Zielona 
Księga o opiece długoterminowej w Polsce), opublikowany w lipcu 2010 roku, zapoczątkował 
szeroką debatę społeczną, która rozstrzygnie, czy opieka długoterminowa będzie fi nansowana 
z budżetu państwa, czy też ze składek na ubezpieczenie dodatkowe (Augustyn, 2010).

5.9 Świadczenia dla opiekunów osób
 niepełnosprawnych i starszych

 Dominującą rolę w opiece nad osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi lub 
przewlekle chorymi pełni w Polsce rodzina. Prawidłowość ta wynika zarówno z zakorzenionych 
kulturowo silnych więzi rodzinnych, jak i z ograniczonych możliwości uzyskania opieki poza 
domem. Według przeprowadzonego w 2007 roku badania na temat aktywności zawodowej, 
edukacyjnej i rodzinnej, ponad 80% gospodarstw domowych z osobami dorosłymi, wymaga-
jącymi opieki, zajmowało się nimi nieodpłatnie; na wsi odsetek ten był jeszcze wyższy (GUS, 
2007a). Dane te są zgodne z wcześniejszymi badaniami z tego zakresu (CSIOZ, 2004). W 2005 
roku wskaźnik współzamieszkiwania osób starszych (powyżej 75 roku życia) razem z dorosłym 

mimasik
Typewritten Text
powrót do spisu treści



Zarys systemu ochrony zdrowia Polska 2012

162

dzieckiem (i jego rodziną) wyniósł 50% dla kobiet i 66% dla mężczyzn. Opieką w rodzinie zajmują 
się głownie kobiety, które są bierne zawodowo lub wcześniej opuściły rynek pracy. Z porównawczych 
analiz europejskich (Reimat 2009) wynika, że ogólny wskaźnik bierności zawodowej kobiet 
w wieku 15-64 wyniósł 76%73. Wskaźnik ten składa się z dwóch elementów: (1) stopy bierności 
zawodowej kobiet w wieku 15-64 lata oraz (2) stopy bierności zawodowej kobiet w wieku 
55-64 lata. Stopy te w Polsce wynosiły odpowiednio 66% i 87%. Dla porównania średnia dla 
UE27 to odpowiednio 41% i 61%. Wskaźniki te stawiają Polskę bardzo wysoko pod względem 
zaangażowania kobiet w funkcje opiekuńcze pełnione w rodzinie w porównaniu do innych 
krajów członkowskich UE (Reimat, 2009).

 Wsparcie finansowe dla opiekunów rodzinnych jest raczej skromne, ale istnieje kilka 
rodzajów świadczeń pieniężnych, które pod pewnymi warunkami mogą być przyznane opie-
kunom w rodzinie. Po pierwsze - członek rodziny może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, 
jeśli w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, zrezygnuje 
z zatrudnienia. Świadczenie to w kwocie 520zł miesięcznie może być przyznane rodzicom lub 
innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, lub opiekunom faktycznym (w 
przypadku opieki nad dzieckiem). Do stycznia 2010 roku świadczenie to było uzależnione od 
kryterium dochodowego. W 2008 roku świadczenia pielęgnacyjne otrzymywało miesięcznie 
średnio około 70 000 osób (Augustyn, 2010). Po drugie – opiekun (jeśli jest zatrudniony) może 
uzyskać okresowy zasiłek opiekuńczy w celu sprawowania opieki na chorym członkiem rodzi-
ny, gdy uzyska zwolnienie lekarskie z tego tytułu. Zasiłek ten wynosi 80% podstawy wymiaru 
dochodu opiekuna stosowanej do obliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Przyznaje 
się go na okres nie dłuższy niż 60 dni w danym roku kalendarzowym w przypadku opieki spra-
wowanej nad dzieckiem zdrowym poniżej 8 roku życia lub dzieckiem chorym w wieku poniżej 
14 roku życia, oraz na okres nie dłuższy niż 14 dni w danym roku kalendarzowym na opiekę 
sprawowaną nad dzieckiem w wieku powyżej 14 roku życia lub nad innym członkiem rodziny. 
W 2008 roku przyznano 1,2 mln zwolnień lekarskich z tytułu opieki nad dzieckiem i 148 000 
zwolnień z tytułu opieki nad innymi członkami rodziny (ZUS, 2009a,c). Pod pewnymi warunka-
mi określonymi w ustawie z 2004 r. o pomocy społecznej74 ośrodki pomocy społecznej mogą 
finansować składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób rezygnujących z zatrudnienia 
w związku z koniecznością sprawowania opieki nad członkami rodziny.

 Opiekunowie mogą również – do pewnego stopnia – skorzystać z pomocy finansowej 
przyznanej osobie, nad którą sprawują opiekę (Błędowski i inni, 2006). Pomoc ta może przybrać 
formę wypłacanego co miesiąc dodatku pielęgnacyjnego, który jest przyznawany wszystkim 
osobom powyżej 75 roku życia, niepełnosprawnym dzieciom i innym osobom niezdolnym do 
samodzielnej egzystencji. Dodatek ten wypłacany jest miesięcznie jako dodatek do świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego: rent i emerytur.

 Świadczenia pieniężne wspierające rodzinę w opiece nad potrzebującymi członkami są 
nieadekwatne do kosztów alternatywnej opieki i coraz częściej także do kosztów bezpośrednich. 
W okresie globalnego kryzysu finansowego upadają inicjatywy dotyczące podniesienia wartości 
świadczeń. Z tego powodu niedawna inicjatywa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, mająca 
na celu podwyższenie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego do poziomu dodatku pielęgnacyjnego, 

73 Wskaźnik ten jest traktowany jako wskaźnik potencjalnej dyspozycyjności (disponibility) kobiet do świadczenia usług opiekuńczych w rodzinie.

74 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., Dz. U. 2004 Nr 64, poz. 593.
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została zaniechana.

 Inny rodzaj wsparcia stanowią ulgi podatkowe na wydatki związane z opieką pielęgnacyjną 
lub rehabilitacją, które są przyznawane osobom niepełnosprawnym lub osobom sprawującym 
opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

 Opiekunowie rodzinni otrzymują również wsparcie ze strony samorządu lokalnego 
w formie usług opieki zastępczej. Takie usługi obejmują pomoc w pracach domowych, opiekę 
osobistą, przygotowywanie posiłków i pomoc w innych czynnościach, takich jak transport, 
pranie, czy zakupy. Świadczenia są organizowane przez gminy i fi nansowane z ich budżetów. 
W większych ośrodkach miejskich dostępna jest zazwyczaj okresowa pomoc wolontariuszy (np. 
w formie tzw. opiekowania się babcią), natomiast na obszarach wiejskich pełnienia tego typu 
obowiązków mogą się podjąć sąsiedzi. Nieformalna opieka osoby spoza rodziny (zwłaszcza 
w dużych miastach) obejmuje także opiekę domową udzielną przez odpłatne opiekunki. Często 
są to imigranci z Białorusi lub Ukrainy (Golinowska 2010b). Rodziny o wyższych dochodach 
mogą również zatrudnić prywatne pielęgniarki, wykorzystując w tym celu niedawno powstałe 
agencje pielęgniarskie.

 Gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie lub organizacje 
pozarządowe oferują opiekunom pomoc psychologiczną i prawną. Dodatkowego wsparcia 
udzielają grupy samopomocowe dla rodzin i opiekunów osób cierpiących na jakąś uciążliwą 
chorobę. Na przykład, w większości dużych miast istnieją grupy wsparcia dla osób opiekują-
cych się chorymi na Alzheimera, które organizują szkolenia dla opiekunów rodzinnych. Takie 
szkolenia są również organizowane przez gminy i organizacje pozarządowe (Błędowski i inni, 
2006).

5.10 Opieka paliatywna

 Opieka paliatywna, nazywana też hospicyjną, stanowi integralną część systemu ochrony 
zdrowia. Rozwija się na bazie medycyny paliatywnej i ruchu hospicyjnego, który obejmuje w naj-
większym stopniu chorych na nowotwory złośliwe (90%). Jest to relatywnie młoda gałąź opieki 
zdrowotnej, włączana niekiedy do opieki długoterminowej. Jej celem, zgodnie z defi nicją WHO75 
oraz rekomendacjami Rady Europy76, jest uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia przez chorego 
w ostatnim (terminalnym) okresie jego życia. Opieka paliatywna obejmuje również rodziny chorych.

 Rozwój ruchu hospicyjnego w Polsce przypada na początek lat osiemdziesiątych. 
Towarzystwa opieki paliatywnej, początkowo nieformalne, zaczęto ofi cjalnie rejestrować 
od roku 1981. W większych miastach w Polsce zaczęły powstawać hospicja stacjonarne 
i domowe. Pod koniec lat 90. powstała na Akademii Medycznej w Poznaniu Klinika Opieki 
Paliatywnej, a w 1991 r. opieka paliatywna została formalnie włączona do publicznego 

75 National cancer control programmes: policies and managerial guidelines, 2nd ed. Geneva, 2000; World Health Organization.

76 Rekomendacje Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy, dotyczące organizacji opieki paliatywnej, Rec. 24/ 2003.
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systemu opieki zdrowotnej. W 1994 roku powołano konsultanta krajowego w dziedzinie 
medycyny paliatywnej, a w 1999 roku również konsultantów wojewódzkich. W 1998 r. przy-
jęto Program Rozwoju Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, mający na celu poprawę dostępu do 
opieki paliatywnej w całym kraju oraz zapewnienie ciągłości i jakości opieki. Rok później, tj. 
w roku 1999, powołano podyplomową specjalizację szczegółową z medycyny paliatywnej 
dla lekarzy i pielęgniarek.

 Uzyskanie dostępu do opieki paliatywnej wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego i wyrażenia na piśmie woli poddania się opiece. Czas pobytu w placówkach 
opieki paliatywnej i hospicyjnej nie jest ograniczony, a Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z 2009 r. (jedno z 13 rozporządzeń koszykowych) wyszczególnia wszystkie choroby, które 
kwalifikują pacjentów do opieki paliatywnej, nie określając maksymalnej liczby pacjentów, 
którzy mogą skorzystać ze świadczeń.

 Opieka paliatywna jest finansowana ze środków publicznych i odrębnie kontraktowana 
przez NFZ. Hospicja dofinansowywane są również przez samorządy lokalne (w tym w ramach 
Narodowych Programów Zdrowia) oraz organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia 
i kościoły). Te ostatnie zapewniają pacjentom i ich rodzinom również inne formy wsparcia, 
niż tylko opieka, takie jak porady prawne, pomoc psychologiczna i finansowa. Wysokość 
finansowania pochodzącego z tych źródeł nie jest jednak znana (Ciałkowska-Rysz, 2009). 
Finansowanie opieki paliatywnej ze środków publicznych, zwłaszcza stacjonarnej, oceniane jest 
jako bardzo ograniczone. W połowie 2008 roku podwyższono kwoty przeznaczone na finanso-
wanie opieki paliatywnej i hospicyjnej, dzięki czemu wojewódzkie oddziały NFZ mogły podnieść 
wysokość refundowanych stawek (w przeliczeniu na osobodzień). To złagodziło niedobory.

 Opieka paliatywna może mieć charakter stacjonarny, wsparcia opieki domowej, 
i ambulatoryjny. Opieka stacjonarna jest zapewniana w hospicjach i szpitalnych oddziałach 
paliatywnych. Na dwa lub trzy powiaty powinno przypadać jedno hospicjum stacjonarne lub 
jeden oddział medycyny paliatywnej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2009 
r., określającym zakres świadczeń gwarantowanych, w obszarze opieki paliatywnej realizo-
wanej w warunkach stacjonarnych (hospicja stacjonarne i oddziały medycyny paliatywnej) na 
10 łóżek powinien przypadać jeden pełnoetatowy lekarz opieki paliatywnej (lub równoważnik 
etatu przeliczeniowego). Opieka domowa realizowana jest przez zespoły opieki domowej 
(hospicja domowe) dla dorosłych i dzieci. Pacjenci w ramach domowej opieki paliatywnej są 
uprawnieni do porad lekarskich (co najmniej dwa razy w miesiącu) oraz zgodnie z zaleceniem 
lekarza prowadzącego do wizyt pielęgniarki (przynajmniej dwa razy w tygodniu) i wizyt innych 
członków zespołu opieki domowej. Na każdy powiat powinno przypadać jedno hospicjum 
domowe dla dorosłych, a na każde województwo jedno lub dwa hospicja domowe dla dzieci 
(Ciałkowska-Rysz, 2009). Opieka domowa sprawowana jest przez wielodyscyplinarne zespoły 
przeszkolone w opiece nad osobami nieuleczalnie chorymi. W skład zespołów hospicjów domo-
wych powinni wchodzić lekarze opieki paliatywnej, pielęgniarki specjalistyczne, fizjoterapeuci 
i psycholodzy, którzy mogą być również wspierani przez wolontariuszy, pracowników opieki 
społecznej i duchownych. Na 30 dorosłych pacjentów (lub 20 dzieci) powinien przypadać jeden 
pełnoetatowy lekarz (lub równoważnik etatu przeliczeniowego).

 Ambulatoryjna opieka paliatywna jest świadczona w poradniach medycyny paliatywnej, 
które funkcjonują przy hospicjach lub w ośrodkach onkologicznych. Z ambulatoryjnej opieki 
paliatywnej można skorzystać dwa razy na tydzień. W 2010 r. istniało 273 ambulatoryjnych 
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poradni medycyny paliatywnej (CSIOZ, 2011).

 Szpitalne zespoły wspierające świadczące opiekę dla pacjentów nieuleczalnie chorych 
w szpitalnych oddziałach innych niż oddziały medycyny paliatywnej i w innych placówkach 
dziennej opieki nad nieuleczalnie chorymi nie są finansowane przez NFZ. Zespoły te asystują 
personelowi medycznemu w uśmierzaniu bólu i radzeniu sobie z innymi objawami oraz za-
pewniają chorym i ich rodzinom porady medyczne oraz wsparcie psychologiczne. Podczas 
gdy w 2006 roku istniały tylko dwa takie zespoły – w Bydgoszczy i w Warszawie – w połowie 
2011 roku nie było już ani jednego. Dzienna opieka o charakterze paliatywnym jest zwykle 
realizowana przez organizacje i stowarzyszenia religijne, a ośrodki opieki dziennej są często 
zlokalizowane w hospicjach i ośrodkach pielęgnacyjnych jako dopełnienie opieki stacjonarnej 
i domowej (np. w formie wsparcia psychologicznego lub duszpasterskiego). W połowie 2011 r. 
w Polsce działało tylko dziesięć zespołów dziennej opieki paliatywnej (CSIOZ, 2011).

 W Polsce sieć jednostek opieki paliatywnej oraz zakres dostępnych świadczeń rozwinął 
się do tego stopnia, że w 2006 roku Międzynarodowe Obserwatorium Końca Życia umieściło 
Polskę na piątym miejscu w Europie pod względem rozwoju opieki paliatywnej (Wright i inni, 
2006). Rozkład ośrodków opieki paliatywnej jest jednak przestrzennie bardzo nierównomier-
ny. W 2007 roku 100 spośród 379 powiatów pozbawionych było jakiejkolwiek formy opieki 
paliatywnej (Buss i Lichodziejewska-Niemierko, 2008). Najbardziej rozwiniętą formą opieki 
paliatywnej są prowadzone w warunkach domowych hospicja dla dorosłych. Założenie tego 
typu jednostek nie wymaga znacznych nakładów finansowych. W rezultacie liczba hospicjów 
domowych systematycznie rośnie (Ciałkowska-Rysz, 2009). W 2010 r. istniało 277 hospicjów 
domowych dla dorosłych i 41 hospicjów domowych dla dzieci. W tym samym roku w ramach 
paliatywnej opieki stacjonarnej hospicja i oddziały szpitalne medycyny paliatywnej dyspono-
wały łóżkami w liczbie odpowiednio 1056 i 1165.

 W opiece paliatywnej dominują ośrodki niepubliczne. Spośród ogólnej liczby 66 hospi-
cjów w 2010 r. 17 było publicznych, a 49 niepublicznych (CSIOZ, 2011). Opieka w hospicjach 
prowadzona jest w znacznym zakresie lub wyłącznie w oparciu o wolontariat. W 2005 r. 45 ze 
113 hospicjów niepublicznych bazowało wyłącznie na pracy wolontariuszy, ale liczba takich 
hospicjów maleje. Wynagrodzenia otrzymują opiekunowie, jeśli zawarta została umowa z NFZ 
o udzielanie świadczeń gwarantowanych. Możliwa jest kombinacja zatrudnienia; zarówno 
wolontariat jak i praca zarobkowa (Świetlik i Doboszyńska, 2009). Pozostałe formy opieki pa-
liatywnej lub hospicyjnej (szpitalne zespoły wspierające i ośrodki opieki dziennej), z uwagi na 
brak finansowania przez NFZ, występowały sporadycznie.

 Zasoby kadr medycznych i opiekuńczych w opiece paliatywnej są skromne. Zgodnie 
z danymi zebranymi z odpowiednich izb zawodowych zarejestrowanych jest 214 lekarzy i 147 
pielęgniarek specjalizujących się w opiece paliatywnej. Liczby te są znacznie niższe niż wska-
zywane jako niezbędne minimum (De Walden-Gałuszko, 2007).

 Standardy jakości opieki w ośrodkach hospicyjnych są na ogół dotrzymywane, mimo braków 
kadrowych. Badanie z 2010 r. na temat pediatrycznych hospicjów domowych, wykazało, że 
hospicja dla dzieci spełniały średnio 81% minimalnych standardów opieki określonych przez 
autorów badania, głównie ze względu na brak wykwalifikowanego personelu (Dangel, 2008).
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5.11 Opieka psychiatryczna

 Opieka psychiatryczna należy do tych rodzajów opieki zdrowotnej, które w systemie 
ochrony zdrowia zorganizowane są odrębnie. Wprawdzie opieka psychiatryczna pod wzglę-
dem regulacji łączona jest z leczeniem uzależnień, to organizacja leczenia uzależnień jest także 
zorganizowana odrębnie.

 Ambulatoryjne świadczenia opieki psychiatrycznej udzielane są w poradniach zdrowia 
psychicznego przez zespoły opieki domowej lub środowiskowej oraz w dziennych oddziałach 
psychiatrycznych. Nadal duże znaczenie ma leczenie w warunkach stacjonarnych: w szpitalach 
psychiatrycznych, oddziałach opieki psychiatrycznej, a także w szpitalach ogólnych oraz w za-
kładach opieki długoterminowej (ZOL i ZPO) i specjalistycznych domach pomocy społecznej. 
Sektor socjalny świadczy osobom chorującym psychicznie i uzależnionym pomoc mieszkaniową 
(pobyt w hostelach, udzielanie lokum w mieszkaniach chronionych) i terapeutyczną, (ośrodki 
wsparcia, grupy samopomocy). Świadczenia opieki psychiatrycznej w ramach sektorów pomocy 
społecznej i ochrony zdrowia są słabo zintegrowane.

 Leczenie uzależnień jest realizowane w ambulatoryjnych poradniach uzależnień (poradnie 
profi laktyczne, leczenia uzależnień i rehabilitacyjne), w ośrodkach opieki dziennej lub w od-
działach leczenia uzależnień oraz stacjonarnych oddziałach uzależnień w szpitalach ogólnych, 
ośrodkach leczenia uzależnień i ośrodkach rehabilitacyjnych. Wsparcie można również uzyskać 
w placówkach MONAR77 oraz w ramach sektora pomocy społecznej.

 W ramach opieki podstawowej (POZ) udzielane są świadczenia pacjentom wykazującym 
zaburzenia niepsychotyczne.

 Wprawdzie rodzina osób chorujących psychicznie i uzależnionych nie jest prawnie zobo-
wiązana do opieki nad nimi, ale w przypadku osób o ograniczonej poczytalności (potwierdzonej 
wyrokiem sądu) i żyjących w ubóstwie można wymagać łożenia środków na ich utrzymanie.

 W ciągu ostatnich lat dokonuje się w Polsce restrukturyzacja opieki psychiatrycznej, 
polegająca na zmniejszaniu udziału opieki stacjonarnej na rzecz rozwoju opieki ambulatoryjnej 
i środowiskowej. Proces ten przebiega w niedostatecznym tempie w stosunku do oczekiwań 
i postulatów środowiska lekarzy psychiatrów, ale jego kierunek jest wyraźny. Od 1990 roku 
liczba łóżek w szpitalach psychiatrycznych nieprzerwanie spada, podczas gdy liczba łóżek 
w innych typach placówek stacjonarnych i w warunkach opieki dziennej rośnie, przenosząc 
opiekę psychiatryczną bliżej pacjenta (rys. 5.5). Pomimo odchodzenia od modelu opieki zin-
stytucjonalizowanej w kierunku opieki środowiskowej (rys. 5.6), opieka zinstytucjonalizowana 
pozostaje dominującą formą opieki psychiatrycznej w Polsce.

77 MONAR jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną w 1981 roku jako stowarzyszenie. Zapewnia ona wsparcie osobom z problemem
narkotykowym, osobom bezdomnym, osobom zarażonym wirusem HIV lub chorym na AIDS oraz innym grupom potrzebującym pomocy.
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Rysunek 5.5
Liczba łóżek w warunkach stacjonarnej i dziennej opieki psychiatrycznej w latach 1990-2009

Źródło: Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Rocznik Statystyczny 2009, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2010. 
*Dla lat 1990-2005 Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego, Dz. U. 2011, Nr 24, poz. 128.

 Mimo dominacji stacjonarnej opieki psychiatrycznej, liczba szpitalnych łóżek psychia-
trycznych na 1000 mieszkańców (0,6) jest stosunkowo niska w porównaniu do innych krajów 
członkowskich UE. W 2009 roku najwięcej łóżek psychiatrycznych było w województwie ma-
zowieckim (3000), śląskim (2400), wielkopolskim i lubelskim (po 1500) (GUS, 2010b).

Rysunek 5.6
Liczba placówek opieki ambulatoryjnej i środowiskowej w latach 1990-2009

Źródło: Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Rocznik Statystyczny 2009, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2010.
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 Ambulatoryjna opieka psychiatryczna, zapewniana przez wolny dostęp do poradni zdro-
wia psychicznego, mimo rozwoju, szczególnie w ostatniej dekadzie, jest ciągle niedostateczna, 
a przy tym geograficzna sieć tych placówek ma liczne luki. Na rysunku nr 5.7 widoczne jest 
podwojenie się w latach 2000-2009 liczby poradni. W 2009 r. poradnie zdrowia psychicznego 
udzieliły 4,8 mln porad, poradnie leczenia uzależnień alkoholowych udzieliły 1,8 mln porad, zaś 
poradnie leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych udzieliły 182 tys. porad78.

 Także zespoły opieki środowiskowej zwiększyły liczbę podopiecznych. W 2009 r. spra-
wowały opiekę nad 6157 pacjentami; dla porównania w 1990 r. liczba ta wyniosła 1206. W po-
równaniu z innymi formami opieki, opieka zapewniania przez zespoły opieki środowiskowej 
i w hostelach ma jednak wciąż charakter marginesowy. Ich pacjenci stanowili w 2009 r. niecały 
procent wszystkich leczonych. Opieka środowiskowa jest dostępna głównie w dużych miastach.

 Sieć placówek opieki psychiatrycznej powiększają krajowe i regionalne ośrodki psychiatrii 
sądowej. W takich ośrodkach mogą być umieszczane osoby z zaburzeniami psychicznymi, które 
popełniły przestępstwo.

 Osoby z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodziny mają swobodny 
dostęp do finansowanej ze środków publicznych opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 
Odpłatność występuje w placówkach opieki długoterminowej (ZOL) i domach pomocy społecznej. 
Zwolnienia z odpłatności dotyczą weteranów wojennych (w Domach Weterana). Ponadto 
cudzoziemcy posiadający status uchodźcy, którzy cierpią na zaburzenia psychiczne, mogą 
korzystać z mieszkań chronionych i odpowiedniej opieki psychiatrycznej.

 Zasoby finansowe oraz kadrowe w opiece psychiatrycznej są w Polsce niedostateczne. 
Na zdrowie psychiczne i leczenie uzależnień wydawanych jest zaledwie 3,5 % publicznych wydatków 
na ochronę zdrowia (GUS, 201079). Jednocześnie szybko rosną potrzeby zdrowotne w tej dziedzinie. 
Zjawisko wzrostu potrzeb ukazuje nie tyle statystyka zgłoszeń, co badania populacyjne zdrowia 
psychicznego. Jedno z europejskich badań sondażowych (badanie SHARE) ukazuje dramatycznie 
wysoki wskaźnik depresji wśród osób starszych w Polsce (Bonneux, 2012).

 W 2009 r. świadczenia realizowane przez terapeutów zajęciowych zostały wprowadzone 
do koszyka świadczeń gwarantowanych. Terapeuci zajęciowi mogą pracować we wszystkich wa-
runkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej (środowiskowych, ambulatoryjnych i stacjonarnych), 
a ich szkolenie jest obecnie krótsze i mniej kosztowne niż w przypadku personelu medycznego.

 
Rzeczywista liczba zatrudnionego personelu jest trudna do określenia, gdyż coraz częściej 
zatrudnia się personel na niepełnych etatach oraz na umowach cywilno-prawnych. Ogółem, 
w 2009 roku w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach psychiatrii sądowej, ośrodkach leczenia 
uzależnień, ośrodkach Monaru i ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych zatrudnionych było w pełnym wymiarze etatowym 1156 lekarzy, w tym 835 
psychiatrów. Poza tym zawartych było 274 umów cywilno-prawnych, w tym 122 z psychiatrami. 
W oddziałach psychiatrycznych i odwykowych przy szpitalach ogólnych zatrudnionych było 

78 Źródło: Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Rocznik Statystyczny 2009, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2010.

79 Na podstawie narodowego rachunku zdrowia (NHA) – „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 roku”, GUS 2010.
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(bez względu na rodzaj umowy) 934 lekarzy i 2269 pielęgniarek. W całej opiece ambulatoryj-
nej, lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 1559 w tym na pełnym etacie 
było 329 (21%), wśród nich 1370 specjalistów psychiatrów, w tym na pełnym etacie 287 (21%). 
Pielęgniarek zatrudnionych było 958, w tym 497 (52%) na pełnym etacie; psychologów 1494, 
w tym na pełnym etacie 495 (33%); specjalistów i instruktorów terapii uzależnień oraz innych 
terapeutów 954, na pełnym etacie 494 (52%); terapeutów zajęciowych 65, na pełnym etacie 
31 (48%); pracowników socjalnych 173, na pełnym etacie 50 (29%); innych terapeutów 179, na 
pełnym etacie 98 (55%). Ponadto, z lekarzami zawarto 2720 umów cywilno-prawnych, w tym 
2251 ze specjalistami psychiatrami, 380 z pielęgniarkami, 1578 z psychologami, 672 z instruk-
torami i specjalistami terapii uzależnień, 47 z terapeutami zajęciowymi, 186 z pracownikami 
socjalnymi i 188 z innymi terapeutami80.

Tabela 5.5
Zalecane docelowe wskaźniki zatrudnienia w wybranych zawodach istotnych dla psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego, Dz. U. 2011, Nr 24, poz. 128.

 Liczne postulaty w sprawie poprawy sytuacji w lecznictwie psychiatrycznym doprowa-
dziły w 2010 roku do opracowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 
przyjętego do realizacji w latach 2011-2015. Program, oparty o zmienioną ustawę o ochronie 
zdrowia psychicznego81, oceniany jest jako nowoczesny i ambitny. Wśród zapisanych celów 
wymienia się następujące: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psy-
chicznym; zapewnienie pacjentom wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej 
niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; zwiększenie integracji społecznej 
osób z zaburzeniami psychicznymi; oraz rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu 
zdrowia psychicznego.

 Pokładane są w nim nadzieję, że przechodzenie od dominacji opieki zinstytucjonalizowanej 
do modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej, dokona się w szybszym tempie i w sposób 
bardziej efektywny społecznie. Ostatnie dwa lata znacznego zmniejszenia wydatków publicznych 

Zawód Wskaźnik oczekiwanej Oczekiwana liczba Stan obecnego
 liczby pracowników pracowników zatrudnienia
 na 100 tys. mieszkańców  w porównaniu
   do oczekiwanego

Psychiatrzy 10 4000 68%
Psychiatrzy dzieci i młodzieży 1 400 52%
Psychologowie kliniczni 9,5 3800 37%
Pracownicy socjalni 10 4000 8%
Pielęgniarki 35 14 000 71%
Terapeuci zajęciowi 8 3200 18%
Psychoterapeuci z certyfikatem 2 800 63%
Certyfikowani specjaliści
i instruktorzy terapii uzależnień 5 2000 70%

80 Źródło: Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Rocznik Statystyczny 2009, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2010.

81 Zmiana Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) uchwalona została w 2008 roku.
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na skutek wystąpienia konsekwencji globalnego kryzysu fi nansowego odbiły się także na sytuacji 
w opiece psychiatrycznej. Ujawnione, drastyczne zjawiska niedostatecznej opieki zdeterminowały 
lekarzy psychiatrów oraz środowiska organizacji społecznych do podjęcia zdecydowanych działań 
naprawczych. Utworzona została Koalicja na Rzecz Wdrażania Narodowego Programu Zdrowia 
Psychicznego, postulująca równe tratowanie zdrowia somatycznego i psychicznego oraz wzrost 
środków fi nansowych na leczenie i profi laktykę zaburzeń psychicznych.

5.12 Opieka stomatologiczna

 Ustawa z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków 
publicznych i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego82 potwierdzają formalny dostęp do 
bezpłatnych świadczeń stomatologicznych dla ludności ubezpieczonej w NFZ. Świadczenia 
te obejmują świadczenia z zakresu opieki ogólnostomatologicznej dla dzieci i dorosłych (sto-
matologii zachowawczej z endodoncją i stomatologii dziecięcej), chirurgii stomatologicznej 
i periodontologii, ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, protetyki 
stomatologicznej, stomatologicznej pomocy doraźnej oraz stomatologicznych świadczeń 
profi laktycznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Finansowanie przez NFZ 
niektórych świadczeń, takich jak: wizyty kontrolne, zdjęcia zębowe wewnątrzustne, usunięcie 
złogów nazębnych i procedury z zakresu protetyki stomatologicznej, jest ograniczone przez 
ustanowienie limitów częstości korzystania z tych świadczeń (np. raz na kwartał, raz w roku 
lub raz na 5 lat). Refundacja leczenia endodontycznego zależy od rodzaju zęba (umiejsco-
wienia w łuku zębowym) oraz jego budowy anatomicznej tj. liczby kanałów. We wspomnianym 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zawarty jest również wykaz gwarantowanych materiałów 
stomatologicznych, które mogą być używane w trakcie leczenia refundowanego. Koszty 
leczenia lub materiałów stomatologi-cznych, które nie są zawarte w wykazie świadczeń lub 
materiałów gwarantowanych (tak zwane świadczenia i materiały ponadstandardowe) pokrywane 
są indywidualnie przez pacjenta z jego dochodu. Pacjentom ubezpieczonym, zgłaszającym się 
z bólem zęba do placówki posiadającej kontrakt z NFZ, świadczenia gwarantowane są udzielane 
w dniu zgłoszenia.
 
 Opieka stomatologiczna zorganizowana jest głównie na bazie indywidulanych praktyk. 
W 2009 roku funkcjonowało 22 885 praktyk stomatologicznych; 95% (21805) stanowiły praktyki 
indywidualne, z czego ogólne praktyki indywidualne stanowiły prawie 60% wszystkich praktyk, 
a specjalistyczne 37% (tabela 5.6). Dominują poradnie niepubliczne, których było zarejestro-
wanych 4 628, zaś publicznych tylko 546 (dane z połowy 2011 r. - CSIOZ, 2011).

82 Dz. U 2009, Nr 140, poz. 1144 ze zm.
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Tabela 5.6
Rodzaje praktyk stomatologicznych w Polsce w 2009 roku

Źródło: a CSIOZ, 2010 (s. 26); bGUS, 2010b (s.103).
Uwagi: Świadczenia stomatologiczne nie mogą być udzielane wyłącznie w miejscu wezwania, co oznacza że stoma-
tolodzy, którzy wykonują takie świadczenia muszą także praktykować w ramach praktyki indywidualnej lub grupowej 
lub udzielać takich świadczeń w ramach umowy o zatrudnienie zawartej z podmiotem medycznym.
NFZ nie zawiera kontraktów na udzielanie świadczeń wyłącznie w miejscu wezwania.

 W 2009 r. NFZ zawarł kontrakty jedynie z 5227 praktykami stomatologicznymi. Dlatego 
też, świadczenia stomatologiczne są refundowane w znikomym stopniu i udzielane są głównie 
w ramach prywatnego rynku usług stomatologicznych. W ostatnich latach liczba praktyk sto-
matologicznych udzielających świadczeń fi nansowanych ze środków publicznych nieznacznie 
wzrosła (rys. 5.7).

Rysunek 5.7
Praktyki stomatologiczne udzielające świadczeń fi nansowanych ze środków publicznych, lata 
2001-2009

Źródło: GUS, 2011b.

 W ramach opieki stomatologicznej wyróżnia się podstawową opiekę stomatologiczną,
zapewnianą głównie przez lekarzy dentystów bez specjalizacji i specjalistyczną opiekę
stomatologiczną, świadczoną przez lekarzy dentystów-specjalistów. Stomatologiczna 
opieka wysokospecjalistyczna jest udzielana w oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej

Rodzaj praktyki Liczba praktyk stomatologicznych Liczba praktyk zakontraktowanych
 (% ogółu)a przez NFZ (% rodzaju praktyki)b

Indywidualna ogólna 13 550 (60,5%) 3442 (25,4%)
Indywidualna specjalistyczna 8255 (36,9%) 1655 (20,0%)
Grupowa 583 (2,6%) 130 (22,3%)
Praktyka wykonywana
w miejscu wezwaniac 497 0
Ogółem 22 388 (z wyłączeniem praktyki 5227 (z wyłączeniem praktyki
 wykonywanej w miejscu wezwania) wykonywanej w miejscu wezwania
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(znajdujących się głównie w szpitalach publicznych). W połowie 2011 r. istniało 150 oddziałów 
chirurgii szczękowo-twarzowej (CSIOZ, 2011). Niektóre publiczne i niepubliczne placówki opieki 
stomatologicznej zapewniają opiekę nocną, jak również opiekę w dni ustawowo wolne od 
pracy, w tym w szczególności pomoc doraźną. Ich dostępność w ramach publicznego systemu 
finansowania jest jednak bardzo ograniczona. W 2010 r. zawarto ogółem tylko 41 kontraktów 
z NFZ obejmujących ten zakres świadczeń. Niektóre stomatologiczne świadczenia profilaktyczne 
dla dzieci w wieku szkolnym są finansowane przez NFZ w ramach świadczeń gwarantowanych 
i specjalnych programów profilaktycznych, takich jak np. fluoryzacja kontaktowa, lakierowanie 
zębów lakierem fluorkowym lub profilaktyka wad zgryzu i leczenie wad wrodzonych w obrębie 
twarzoczaszki. Brakuje programów profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży koor-
dynowanych na szczeblu krajowym.

 Opieka stomatologiczna jest finansowana przez NFZ w ten sam sposób, co ogólna 
opieka zdrowotna, tj. ze składekubezpieczeniowych. Kwota dostępnego finansowania jest 
ustalana corocznie w planie finansowym NFZ i zwykle stanowi 3-4% ogółu kosztów wszystkich 
refundowanych świadczeń zdrowotnych. Specjalistyczna opieka stomatologiczna i programy 
opieki stomatologicznej mogą być również finansowane z budżetu państwa lub z budżetów 
lokalnych (samorządowych). Gwarantowane świadczenia stomatologiczne wymienione w roz-
porządzeniu z 2009 r. są udzielane nieodpłatnie, o ile świadczeniodawca zawarł umowę z NFZ. 
Świadczeniodawcy uzyskują od NFZ refundację za udzielone świadczenia zgodnie z ustalonymi 
wykazami opłat, które są publikowane w odpowiednich aktach prawnych. Stosowane przez 
NFZ stawki refundacyjne za świadczenia stomatologiczne corocznie ulegają zmianie. Prezes 
NFZ, w porozumieniu z AOTM, określa wartość punktową przypisaną każdemu zabiegowi sto-
matologicznemu. Zainteresowane podmioty, takie jak Izby Lekarskie, mogą przedłożyć swoje 
opinie odnośnie ustanowionych wartości punktowych. Ceny jednostkowe dla tych punktów są 
ustalane niezależnie przez wojewódzkie oddziały NFZ. Kontrakty z NFZ na świadczenia stoma-
tologiczne są przyznawane w trybie postępowań konkursowych lub rokowań, organizowanych 
przez 16 wojewódzkich oddziałów NFZ, w których pod uwagę brane są zarówno kryteria ceno-
we, jak i pozacenowe. To, jaka kwota jest faktycznie płacona zakontraktowanym podmiotom 
za punkt rozliczeniowy, zależy ostatecznie od ofert składanych przez świadczeniodawców do 
NFZ w danym postępowaniu konkursowym lub przy aneksowaniu umów. Oznacza to więc, że 
wynagrodzenie, jakie mogą otrzymać poszczególni świadczeniodawcy w zakresie stomatologii, 
może się od siebie różnić, nawet w obrębie tego samego województwa.

 Opłaty za usługi stomatologiczne w sektorze prywatnym mają charakter cen rynkowych. 
Nie stosowane są tu żadne regulacje, nawet ramowe.

 Mimo szerokiego zakresu świadczeń gwarantowanych (duża liczba procedur wykazywa-
nych do refundacji), dostęp do opieki stomatologicznej w ramach społecznego ubezpieczenia 
zdrowotnego (SUZ) jest ograniczony z uwagi na niewielką liczbę zakontraktowanych praktyk 
stomatologicznych. Dostęp do usług stomatologicznych jest szczególnie trudny w dni ustawowo 
wolne od pracy i poza standardowymi godzinami przyjęć w gabinetach stomatologicznych. 
Lekarze dentyści nie przyjmują kontraktów na usługi w dni wolne od pracy. Z powodu ograniczeń 
finansowych publicznego systemu opieki zdrowotnej, najbardziej skomplikowane i kosztochłon-
ne zabiegi stomatologiczne (np. stałe uzupełnienia protetyczne, chirurgia stomatologiczna 
z wykorzystaniem materiałów kościozastępczych, zabiegi periodontologiczne) oraz materiały 
(takie jak implanty tytanowe lub korony i mosty pełnoceramiczne itp.) są dostępne dla pacjen-
tów tylko w sektorze prywatnym. Ograniczone finansowanie ze środków publicznych wpływa 
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ponadto na obniżenie jakości dostępnych świadczeń gwarantowanych, co np. przejawia się 
w korzystaniu przez lekarzy dentystów z najtańszych materiałów gwarantowanych, czy skróco-
nym czasie zabiegów. Może także zachęcać lekarzy dentystów do nieuczciwych praktyk, takich 
jak np. ubieganie się o refundację za świadczenia o wyższej wartości niż faktycznie udzielone, 
czy wykazywanie do refundacji świadczeń nie udzielonych wcale. (Terka, 2008).

 Ocena jakości opieki stomatologicznej w Polsce jest trudna, ponieważ nie istnieją żadne 
przepisy określające jakie standardy postępowania medycznego powinny być stosowane do 
poszczególnych zabiegów stomatologicznych. Jedyny odnoszący się do tej kwestii dokument: 
„Standardy świadczenia usług medycznych w stomatologii. Zalecenia dla świadczeniodawców 
i płatników” - został opublikowany w 1999 roku przez Ministerstwo Zdrowia, ale nie jest już 
stosowany ani przez NFZ, ani przez świadczeniodawców. Przykładowe standardy postępowania 
dla poszczególnych rodzajów opieki stomatologicznej są zdefiniowane przez kilka organizacji 
naukowych, np. w dziedzinie endodoncji przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne. Nadal 
brakuje jednak ogólnych wytycznych dotyczących zabiegów stomatologicznych. Izby Lekarskie 
natomiast monitorują głównie zgodność działania lekarzy dentystów z prawem wykonywania 
zawodu. Udzielanie świadczeń opieki stomatologicznej nie podlega rutynowym kontrolom 
przez Izby Lekarskie. Kontrole prowadzi się zazwyczaj w wyniku skarg pacjentów składanych 
do rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub sądu lekarskiego. NFZ natomiast przeprowadza 
rutynowe kontrole udzielania refundowanych przez siebie świadczeń, ale jedynie na poziomie 
administracyjnym, sprawdzając np. czy lekarze stosują odpowiednie stawki refundacyjne lub czy 
prowadzona dokumentacja medyczna jest zgodna ze sprawozdanymi raportami statystycznymi. 
Kontrole udzielania świadczeń, wynikające z przepisów ogólnych, są przeprowadzane także przez 
takie instytucje jak Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czy organy samorządowe, np. urzędy wo-
jewódzkie.

 Faktyczne ograniczenia dostępu do bezpłatnej opieki stomatologicznej powodują po-
wściągliwe oceny, dotyczące jej jakości. Według badania Eurobarometru z 2007 roku na temat 
zdrowia i opieki długoterminowej w Unii Europejskiej (Komisja Europejska, 2007) 37% polskich 
ankietowanych uważało, że jakość opieki stomatologicznej jest zła (25% uważało, że jest ona 
bardzo zła), 41% ankietowanych oceniło ją jako dość dobrą, zaś tylko 9% jako bardzo dobrą. 
Ponadto, 24% respondentów uważało, że trudno jest uzyskać dostęp do opieki stomatologicznej, 
w przeciwieństwie do 71% ankietowanych, którzy uznali dostęp za łatwy; 28% respondentów 
odpowiedziało, że opieka stomatologiczna jest przystępna cenowo, zaś 56% wprost przeciwnie.

 Opinie o niezadawalającym stopniu zapewnienia opieki stomatologicznej w Polsce 
budowane są na podstawie analizy kilku wskaźników stosowanych w statystykach porów-
nawczych: (1) liczba lekarzy dentystów przypadająca na 1000 mieszkańców, który to wskaźnik 
w porównaniu z Europą Zachodnią jest niski; (2) liczba dzieci z zerowym wskaźnikiem PUW, tj. 
wskaźnikiem intensywności próchnicy, określającym zapadalność na próchnicę (ang. DMFT, 
Decayed/Missing/Filled Teeth), który to wskaźnik jest relatywnie bardzo niski; (3) liczba osób 
starszych bez uzębienia 0 wskaźnik relatywnie wysoki (Jodkowska i inni, 2008; Jodkowska, 
Wierzbicka i Szatko, 2009). Ponadto, analiza efektów działań w okresie ostatniej dekady oraz brak 
postępu w kształtowaniu się szczególnie wskaźnika drugiego wskazują, że wdrażane działania 
profilaktyczne z zakresu stomatologii nie są szczególnie skuteczne.
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5.13 Medycyna komplementarna i alternatywna

 W okresie PRL rola medycyny komplementarnej i alternatywnej (MKA) była marginesowa. 
Natomiast po zmianie ustroju i systemu gospodarczego, tj. od 1989 roku, wraz z regulacjami 
o swobodzie gospodarczej, nastąpił szybki wzrost liczby praktyków MKA. Według niektórych 
szacunków w 2004 r. MKA praktykowało ponad 70 000 osób (co stanowiło ponad połowę liczby 
lekarzy medycyny w tym czasie) (Sterkowicz, 2004). W 2002 r. reaktywowano Radę ds. Niekon-
wencjonalnych Metod Terapii, przydzielając jej zadanie opracowania wytycznych w zakresie 
regulacji rynku MKA. Stosunek medycznego środowiska akademickiego do Rady był mocno 
krytyczny i w 2008 r. została ona ostatecznie rozwiązana. To nie odwróciło tendencji do sponta-
nicznego rozwoju praktyk MKA i tworzenia w tym zakresie nowych umiejętności oraz zawodów.

 Na rynku pracy w Polsce ofi cjalnie zidentyfi kowano następujące rodzaje zawodów MKA: 
akupunkturzysta, bioenergoterapeuta, biomasażysta, chiropraktyk, homeopata, instruktor 
hipoterapii, dogoterapeuta, muzykoterapeuta, naturopata, osteopata i refl eksolog. Zawody te 
nie są jednak uznawane za zawody medyczne i przez to nie są prawnie uregulowane. W kon-
sekwencji brakuje jakichkolwiek mechanizmów kontroli MKA, a wprowadzenie przepisów 
prawnych dotyczących MKA w najbliższej przyszłości jest mało prawdopodobne. Dominuje 
bowiem ogólna tendencja do deregulacji w zakresie dostępu do wykonywania zawodów.

 Brak regulacji w zakresie zawodów paramedycznych powoduje, że działalność MKA nie 
może być fi nansowana ze środków NFZ. Wyjątkiem w tej dziedzinie jest akupunktura stosowana 
w leczeniu bólu przewlekłego. Ta terapia może podlegać refundacji z NFZ, jeśli pacjent uzyska 
odpowiednie skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Brak regulacji dotyczących 
wykonywania zawodu specjalisty akupunktury powoduje, że nie wiadomo, kto i na jakich wa-
runkach może praktykować akupunkturę. Umiejętności akupunktury nie naucza się w szkołach 
medycznych, ponieważ nie jest traktowana jako działalność medyczna. Szkolenia w dziedzinie 
akupunktury prowadzi Polskie Towarzystwo Akupunktury, wydając dyplomy lekarzom kształ-
conym w tradycyjnych szkołach i uczelniach medycznych. Akupunkturę praktykuje obecnie 
1112 lekarzy akredytowanych przez Towarzystwo. Udzielają oni ponad 2 mln zabiegów rocznie 
(Garnuszewski, 2011

).

5.14 Szczególne uprawnienia do świadczeń
  opieki zdrowotnej

 Zgodnie z Konstytucją RP uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanych 
ze środków publicznych ma każdy obywatel. Istniejące ograniczenia dostępu sprawiają jednak, że 
pewne (zasłużone) grupy mogą być uprzywilejowane i posiadać uprawnienia do opieki uzyskiwanej 
bez kolejki lub w ramach świadczeń specjalnie dlań zorganizowanych. Regulacje zawarte w Ustawie 
z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych przewidują 
takie specjalne uprawnienia dla wybranych grup ludności. Grupy te obejmują honorowych 
dawców krwi i dawców organów; inwalidów wojennych i ich małżonków pozostających na ich 
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wyłącznym utrzymaniu; wdowy i wdowców po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach 
wojennych, uprawnionych do renty rodzinnej; kombatantów i osoby represjonowane w czasie 
wojny oraz w okresie powojennym. Uprzywilejowanie w dostępie zostały przyznane również 
kobietom w ciąży i dzieciom.

 Bezpłatny oraz swobodny dostęp (bez skierowania) oraz bez względu na status ubezpiecze-
niowy mają pacjenci dotknięci niektórymi chorobami zakaźnymi, osoby uzależnione od alkoholu 
lub substancji psychoaktywnych oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenia dla tych 
osób obejmują leczenie, rehabilitację i reintegrację.

 Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej zorganizowanych specjalnie mają wszyscy więźnio-
wie. Świadczenia dla osadzonych prowadzą zakłady opieki zdrowotnej, których organem założy-
cielskim jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Zakłady te wchodzą w skład struktury organizacyjnej 
jednostek penitencjarnych i są finansowane z budżetu ministerstwa. Za organizację świadczeń 
jest odpowiedzialne Biuro Służby Zdrowia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, natomiast 
funkcjonowanie więziennej służby zdrowia w każdym z 15 inspektoratów Służby Więziennej nad-
zoruje i koordynuje na swoim terenie naczelny lekarz inspektoratu okręgowego. W jednostkach 
penitencjarnych na terenie całego kraju istnieje 157 ambulatoriów. Więzienna Służba Zdrowia 
dysponuje również 13 szpitalami więziennymi (z 37 oddziałami specjalistycznymi) ulokowanymi 
w obszarze 15 okręgowych inspektoratów Służby Więziennej. Zabiegi wysokospecjalistyczne 
(np. operacje neurochirurgiczne i operacje klatki piersiowej) są jednak wykonywane w cywilnych 
placówkach ochrony zdrowia.

 Odrębnie zorganizowane świadczenia zdrowotne miały też tzw. służby mundurowe. Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo 
Sprawiedliwości oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nadal posiadają własne branżowe 
placówki opieki zdrowotnej, które w przeszłości udzielały świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie 
dla ich aktywnych i emerytowanych pracowników oraz ich rodzin. Wraz z reformą służby zdrowia 
w 1999 r. utworzono dla nich oddzielną Branżową Kasę Chorych dla służb Mundurowych, ale 
wkrótce potem została ona przekształcona w jedną z 17 kas chorych, do której mógł przystąpić 
każdy. Obecnie, wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, mogą uzyskać dostęp do dowolnej placówki 
opieki zdrowotnej, która zawarła z NFZ umowę o udzielanie świadczeń, w tym do placówek, które 
były wcześniej zastrzeżone dla pracowników służb mundurowych.

 Osoby posiadające status uchodźcy, które podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdro-
wotnego lub są dobrowolnie ubezpieczone w NFZ, mają prawo do takich samych świadczeń 
opieki zdrowotnej, jak ubezpieczeni w NFZ obywatele Polski. Do takich samych świadczeń opieki 
zdrowotnej uprawnione są również osoby ubiegające się o status uchodźcy (z wyjątkiem leczenia 
uzdrowiskowego i rehabilitacji w uzdrowiskach), ale świadczenia te są przyznawane na podstawie 
umów pomiędzy podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej a Prezesem Urzędu 
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców i są zwykle finansowane z dostępnych funduszy tego 
urzędu
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6. Główne zmiany

 systemu ochrony zdrowia
 W historii polskiego systemu ochrony zdrowia były okresy całościowych oraz intensywnych 
zmian, które można potraktować jako reformę systemu, oraz okresy zmian odcinkowych o cha-
rakterze dostosowawczym, które dopełniają (kończą) reformę. Główna reforma systemowa, jak 
wspominano już kilkakrotnie w poprzednich rozdziałach, (szczególnie w rozdziale pierwszym) 
dotyczyła trzech wymiarów funkcjonowania sektora zdrowotnego: (1) podstaw fi nansowych 
systemu, polegających na odejściu od fi nansowania usług zdrowotnych z podatków ogólnych 
gromadzonych w budżecie państwa i przekazywanych bezpośrednio świadczeniodawcom 
w oparciu o plan potrzeb rzeczowo –fi nansowych i wprowadzeniu fi nansowania o charakterze 
ubezpieczenia społecznego, opartego na składkach zbieranych w funduszach ubezpieczeniowych 
(kasach chorych) i przekazywanych świadczeniodawcom w oparciu o wynegocjowany kontrakt, 
(2) zmianie zarządzania sektorem zdrowotnym (health sector governance), który uległ znacznej 
dekoncentracji i decentralizacji w wyniku równolegle przeprowadzonej reformy administracji pu-
blicznej, (3) oraz mikroekonomicznej zmianie organizacyjnej, polegającej na nadaniu publicznym 
zakładom opieki zdrowotnej znacznej samodzielności i swobodzie tworzenia placówek nowych, 
całkowicie prywatnych. Centralizacja kas chorych w jeden fundusz – NFZ – nie zmieniła logiki 
reformy zdrowotnej oraz kierunku zmian w zarządzaniu na poziomie sektora zdrowotnego oraz 
w stosunku do świadczeniodawców. Ta zasadnicza reforma systemowa w ochronie zdrowia 
wprowadzona została w 1999 r. po długim okresie debaty politycznej wraz z trzema innymi 
wielkimi reformami społecznymi (emerytalną, edukacyjną oraz decentralizacyjną). Wielka re-
forma systemowa funkcjonowania sektora zdrowotnego została już niejednokrotnie opisana, 
przeanalizowana i oceniona (Włodarczyk 1998; Golinowska, Włodarczyk i inni 2002; Włodarczyk 
2003; Kuszewski i Gericke 2005).

 Kolejny moment większych zmian w systemie miał miejsce 10 lat później w okresie globalnego 
kryzysu fi nansowego, co wywarło istotne piętno na ich charakterze. Zmiany te zostały bowiem 
podporządkowane większym rygorom w wydawaniu środków publicznych, przy zachowaniu tego 
samego w zasadzie poziomu fi nansowania systemu. Przeprowadzone zmiany zostały zainicjo-
wane przez rząd z wiodącą rolą Ministerstwa Zdrowia. Mimo szybkiego uchwalenia pakietu 
ustaw zdrowotnych przez parlament w latach 2010-2011, nie spotkały się one z jednoznacznym 
poparciem społecznym oraz środowiska medycznego. Wpływ tych zmian na ochronę zdrowia 
i udzielanie świadczeń zdrowotnych nie jest systematycznie monitorowany, dlatego też skutki 
nie są jeszcze dostatecznie rozpoznane. 

6.1 Analiza zmian wprowadzanych w sektorze
 zdrowotnym

 Do kolejnych zmian systemowych (po wielkiej reformie z 1999 roku) w drugiej połowie 
dekady nowego milenium przystąpiły oba rządy prawicowe (PiS oraz PO). Zmiany te można podzielić 
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na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj obejmował wprowadzanie nowoczesnych i bardziej efektywnych 
metod zarządzania sektorem zdrowotnym: informacyjno-informatycznych (rejestry, dokumentacja 
medyczna, komputeryzacja), analitycznych (np. metody oceny technologii medycznych), alokacyjnych 
(priorytetyzacja, kryteria podziału środków i dostępu) i mikrofinansowych (finansowanie świadczeń 
w oparciu o koncepcję jednorodnych grup pacjentów). Drugi rodzaj zmian związany był z wprowa-
dzeniem mechanizmów „duszenia kosztów” w sektorze. Skoncentrowano się na dwóch kierunkach 
ograniczenia wydatków publicznych. Z jednej strony – na trzymaniu w ryzach kosztów refundacji 
leków, a z drugiej strony – na ograniczaniu zadłużania się zakładów opieki zdrowotnej, których 
deficyty zawsze były ostatecznie pokrywane ze środków publicznych. Zmiany te dokonywały się pod 
propagandowym hasłem: „dla dobra pacjenta” Dla realizacji tego dobra wprowadzono instytucję 
ochrony praw pacjenta.

Program zmian w systemie ochrony zdrowia w latach 2005-2007

Zmiany w składzie rządu w latach 2005-200783 przełożyły się na zmianę priorytetów polityki 
zdrowotnej oraz spowodowały podjęcie nowych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, które 
były konieczne, aby zarządzanie publiczne w sektorze zdrowotnym uczynić sprawnym i bardziej 
efektywnym. W 2006 r. nowo powołany minister zdrowia przedstawił w parlamencie ocenę 
polskiego systemu ochrony zdrowia oraz plan działań (Religa, 2006). Plan ten nie przewidywał 
kolejnej wielkiej reformy, lecz stopniowe, aczkolwiek konkretne, zmiany w istniejącej strukturze 
i metodach finansowania świadczeniodawców. Uwzględniały one wprowadzenie pozytywnego 
koszyka świadczeń gwarantowanych (opartego na ocenie skuteczności klinicznej i efektywności 
kosztowej); finansowanie większości świadczeń ratownictwa medycznego z budżetu państwa; 
poprawę rozmieszczenia geograficznego szpitali w oparciu o sieć szpitali; wprowadzenie 
obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na pokrycie kosztów leczenia 
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych; usprawnienie funkcjonowania systemu 
obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych (np. wprowadzenie centralnego monitorowania list 
oczekiwania i poprawa mechanizmu alokacji środków pomiędzy wojewódzkie oddziały NFZ; 
stworzenie systemu informacji medycznej obejmującego wdrożenie pilotażowego Rejestru 
Usług Medycznych); wprowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego; wprowadzenie 
ubezpieczenia pielęgnacyjnego, zapewniającego opiekę pielęgniarską osobom niezdolnym 
do samodzielnej egzystencji z powodu choroby, urazu lub zaawansowanego wieku; włączenie 
ubezpieczenia chorobowego do systemu ubezpieczeń zdrowotnych; doprecyzowanie upraw-
nień i kompetencji władz publicznych i określenie form organizacyjno-prawnych podmiotów 
prowadzących działalność zdrowotną; oraz określenie relacji między wszystkimi podmiotami 
w systemie; i w końcu - określenie sfery praw pacjenta w celu zapewnienia gwarancji ich posza-
nowania i ochrony.

Program reform w latach 2007-2011

Nowy rząd - wbrew retoryce politycznej - w zasadzie akceptował kierunki polityki zdrowotnej oraz 
zmiany systemu ochrony zdrowia, jakie przedstawił poprzedni minister zdrowia - profesor Zbigniew 
Religa. Dokumenty strategiczne opracowywane w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Krajowy 

83 Z rządów lewicowych (postkomunistycznych) na prawicowe o silnym odcieniu konserwatywnym – patrz rozdział pierwszy.
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Plan Działania (NAP) „Zabezpieczenie i integracja społeczna” na lata 2008-2010, opracowany 
w 2008 r. wspólnie z Komisją Europejską w ramach metody otwartej koordynacji, uwzględniały 
większość kierunków polityki zdrowotnej i zmian systemowych, jakie zostały zaproponowane 
w 2006 r. przez poprzedni rząd.

 Nowością wprowadzoną przez nowy rząd były konsultacje zmian wśród głównych in-
teresariuszy systemu ochrony zdrowia: przedstawicieli związków zawodowych, samorządów 
zawodowych i terytorialnych, producentów leków i sprzętu, ubezpieczycieli, reprezentacji 
świadczeniodawców oraz grup pacjentów. Takie konsultacje nazwane “Białym Szczytem” 
odbyły się w styczniu 2008 roku. Omówiono proponowane zmiany i wskazano nowe kierunki. 
Ostateczna lista priorytetów nie została zatwierdzona przez największe związki zawodowe 
i ustalenia Białego Szczytu upadły. Pod koniec roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę 
swoich propozycji legislacyjnych (obejmującą aż 16 ustaw i 41 rozporządzeń), uwzględniając 
jednak niektóre z postulatów Białego Szczytu. Jedną z kluczowych propozycji było obligatoryjne 
przekształcanie SPZOZ-ów w spółki prawa handlowego w celu zwiększenia efektywności mikro-
ekonomicznej funkcjonowania szpitali i ograniczenia mechanizmu ich zadłużenia się. Inne propo-
zycje obejmowały: wprowadzenie dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, 
zinstytucjonalizowanie praw pacjenta i powołanie Urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.

6.1.1   Przedmiot zmian w systemie ochrony zdrowia w latach
   2005-2011

Informacja w ochronie zdrowia

 Koncepcja Rejestru Usług Medycznych (RUM), jako skutecznego narzędzia zbierania 
i agregowania informacji w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, została opracowana i przed-
stawiona jeszcze na początku lat 90. W 1994 roku RUM był testowany jako projekt pilotażowy 
w Czarnkowie, a następnie został wdrożony w jednej ze śląskich kas chorych (Sienkiewicz, 2002). 
Ponieważ wyniki były bardzo obiecujące, zalecono wdrożenie Rejestru na terenie całego kraju, 
co znalazło odzwierciedlenie w uchwalonej w 1997 r. nowelizacji Ustawy z 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej84. Próby przyspieszenia wdrożenia RUM w latach 2001-2007 nie powiodły się. 
Obecny rząd uwzględnił Rejestr Usług Medycznych w swoim wniosku legislacyjnym w sprawie 
systemu informacji w ochronie zdrowia.

 Zgodnie z Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, która została uchwalona 
w 2011 r.85 Rejestr Usług Medycznych, będzie obejmował świadczenia wszystkich podmiotów, 
wykonujących działalność leczniczą (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z 2011 r. o działal-
ności leczniczej). Ustawa wprowadza również możliwość korzystania z wielu innowacyjnych 
rozwiązań, takich jak możliwość umawiania się on-line na wizyty lekarskie, monitorowanie on-line 
statusu na liście oczekujących (i elektroniczne przypominanie o terminie wizyty). RUM umożliwi 
skuteczniejsze wykrywanie sfałszowanych recept i dokumentacji medycznej. Pacjenci będą mieli 
dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej. Możliwa 

84 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. - Dz. U. 1991 Nr 91, poz. 408.

85 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. - Dz. U. 2011 Nr 113, poz. 657.
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będzie również elektroniczna wymiana danych pacjenta w celu prowadzenia kompleksowej 
diagnostyki, wystawiania e-recept lub e-skierowań. Ustawa wejdzie w życie w 2012 roku.

Regulacje dostępu do opieki zdrowotnej

 Proces zmian dokonywanych w systemie ochrony zdrowia w analizowanym okresie miał de 
facto na celu ograniczenie powszechnego dostępu do wszystkich możliwych medycznie świadczeń. 
Takiej bowiem powszechności dostępu nadal domaga się większość społeczeństwa, powołując się 
na odpowiedni zapis w Konstytucji (patrz rozdział pierwszy). Sprecyzowanie gwarancji państwa 
w tej dziedzinie stanowi najtrudniejszy politycznie problem systemu ochrony zdrowia. Koncentruje 
się on przede wszystkim na zdefiniowaniu koszyka świadczeń gwarantowanych.

 Pojęcie pozytywnego koszyka świadczeń zdrowotnych wprowadzono po raz pierwszy 
do polskiego systemu ochrony zdrowia ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r., zmieniającą ustawę 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Głównym celem 
ustawy było stworzenie szczegółowych wykazów świadczeń gwarantowanych w ramach 
publicznego systemu ochrony zdrowia, które stanowiłyby źródło informacji zarówno dla 
pacjentów, jak i świadczeniodawców, oraz określenie kryteriów włączania świadczeń na listy 
refundacyjne. Zadanie stworzenia katalogu świadczeń gwarantowanych powierzono Ministrowi 
Zdrowia, wspieranemu w tym działaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych (AOTM). 
Pod koniec 2009 r. opublikowano pakiet 13 rozporządzeń wykonawczych zawierających listy 
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Większość rozporządzeń 
została zmieniona wkrótce po ich wydaniu i stało się oczywistym, że zawartość koszyka nie 
została oparta ani o rzetelną analizę potrzeb zdrowotnych, ani o aktualne wskazania kliniczne, 
ani o kryteria efektywności kosztowej. Była raczej efektem doświadczeń wynikających z nego-
cjacji kontraktów zawieranych przez NFZ ze świadczeniodawcami86.

 Ustawa z 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych nałożyła na wszystkie szpitale i jednostki ambulatoryjne, udzielające opieki spe-
cjalistycznej, obowiązek prowadzenia list oczekujących. Wydane rok później rozporządzenie 
Ministra Zdrowia określiło kryteria medyczne, których muszą przestrzegać świadczeniodawcy 
w procesie umieszczania pacjentów na listach oczekujących. Biorąc pod uwagę niemalże 
powszechne przekonanie, co do potrzeby prowadzenia list oczekujących, wdrożenie zarzą-
dzenia dotyczącego czasu oczekiwania na usługi medyczne nie napotkało na żadne poważne 
przeszkody. Utrzymano wcześniejsze rozróżnienie pomiędzy dwiema kategoriami pacjentów: 
„przypadek pilny”, jeśli pacjent wymaga natychmiastowej opieki oraz „przypadek stabilny”, jeśli 
stan pacjenta pozwala na umieszczenie go na liście oczekujących. Zakres potrzeb zdrowotnych 
i stopień ich pilności miały być kluczowymi kryteriami umieszczenia pacjenta na liście ocze-
kujących, przy czym przyjęto, że oczekiwanie nie powinno prowadzić do pogorszenia stanu 
zdrowia pacjenta lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia. W przyszłości do 
kryteriów, na podstawie których świadczeniodawca ustalać będzie kolejność przyjęć pacjen-
tów, powinny zostać dodane nowe, takie jak jakość życia w chorobie, jak również społeczna 
i materialna sytuacja chorego. Listy oczekujących są okresowo oceniane przez specjalne zespoły 

86 Jeśli NFZ zdecyduje, że nie pokrywa kosztu danego świadczenia, nie jest ono uwzględnione w umowie, a w konsekwencji nie jest dostępne 
dla pacjentów.
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przyjęć, powołane w tym celu w większości placówek opieki zdrowotnej. Wyjątek stanowią listy 
oczekujących na zabiegi wysokospecjalistyczne, takie jak np. przeszczepy, które są nadzorowane 
przez Ministerstwo Zdrowia.

 Względnie ograniczony jest w Polsce dostęp do leków, głównie z powodu niskiego 
poziomu refundacji. Dodatkowo, szczególnie wśród leków refundowanych, ograniczona jest 
dostępność leków innowacyjnych87. Znaczące zmiany w systemie refundacji leków wprowa-
dziła Ustawa z 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w tym ujednoliconą procedurę refundacji leków 
w sektorze ambulatoryjnym, w ramach programów zdrowotnych i programów chemioterapii 
(zob. rozdział piąty, punkt 5.6).

Finansowanie sektora zdrowotnego, finansowanie świadczeniodawców i nowe mecha-
nizmy rozliczania

 Reformy w obszarze finansowania opieki zdrowotnej tradycyjnie koncentrowały się na 
identyfikowaniu nowych źródeł przychodów i ograniczaniu kosztów w istniejącym systemie 
finansowania. Od początku przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce istniało w środowi-
sku medycznym i politycznym przekonanie, że należy wprowadzić dobrowolne ubezpieczenie 
zdrowotne (DUZ) jako dodatkowe źródło środków na opiekę zdrowotną. W styczniu 2008 r. do 
Sejmu wniesiono projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Nie przewidy-
wał on możliwości wyłączenia się z obowiązkowego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, ale 
pozwalał ubezpieczonemu na przeniesienie niektórych świadczeń społecznego ubezpieczenia 
zdrowotnego SUZ do zakresu ubezpieczenia uzupełniającego. Ubezpieczenie dodatkowe mogło 
obejmować również świadczenia wymagające współpłacenia oraz świadczenia nie uwzględnione 
w koszyku świadczeń gwarantowanych. Zakres świadczeń objętych ubezpieczeniem miał być 
ustalany w umowach zawieranych pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym. Działalność 
prywatnych ubezpieczycieli - negocjacje umów, zasady odpowiedzialności i zobowiązań - miała 
być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Propo-
zycja została zawieszona z powodu sprzeczności z innymi ustawami. W marcu 2011 r. Minister 
Zdrowia przedstawił projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, ale spotkał 
się on z krytyką niemal ze wszystkich stron i ostatecznie nie został przyjęty (zob. rozdział trzeci, 
punkt 3.5). Innym potencjalnym rozwiązaniem, które pojawiło się w debacie na temat finanso-
wania opieki zdrowotnej, było rozszerzenie zakresu współpłacenia pacjenta – koncepcja, która 
zyskała szerokie poparcie w środowisku medycznym (zob. także rozdział trzeci, punkt 3.4.1).

 Po przeprowadzeniu w 1999 r. reformy systemowej, prace ekspertów finansowych koncen-
trowały się wokół przygotowania wprowadzenia nowoczesnego systemu finansowania świadcze-
niodawców w oparciu o koncepcję DRG (patrz rozdział trzeci). Pierwszym krokiem w tym kierunku 
było wprowadzenie punktacji zawartej w „Katalogu Świadczeń Opieki Zdrowotnej”, który był 
corocznie aktualizowany przez NFZ. Od lipca 2008 r. wszystkie szpitale (publiczne i prywatne), 
które zawarły umowy z NFZ muszą klasyfikować swoich pacjentów stosując system JGP, aby 
otrzymać oparte na JGP wynagrodzenie za świadczenia, których udzielają. NFZ rozpoczął 

87 Problemem ograniczonego dostępu do leków innowacyjnych, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych i dla osób starszych zajmowała się 
grupa niezależnych ekspertów „Grupa Robocza ds. Innowacji w Ochronie Zdrowia” (Mikos 2010).
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również wdrażanie JGP w innych dziedzinach opieki, takich jak rehabilitacja neurologiczna 
i kardiologiczna. W październiku 2010 r. i w połowie 2011 r. JGP zostały wprowadzone także 
dla niektórych świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.

 Problemem finansowania zarówno „za punkty” jak i w ramach JGP jest wycena ustanowio-
nych jednostek rozliczeniowych. NFZ wykorzystuje swoją nadrzędną pozycję przy negocjowaniu 
tej wyceny ze szpitalami. Oferowane stawki są niejednokrotnie niższe niż rzeczywiste koszty 
udzielania świadczeń, co prowadzi do znaczących skutków w strukturze udzielanych świadczeń. 
Samodzielne i coraz częściej prywatne zakłady opieki zdrowotnej restrukturyzują swą działalność 
pod kątem korzystniej przez NFZ opłacalnych świadczeń, a nie ze względu na potrzeby zdrowotne. 
Wprowadzaniu JGP towarzyszył jeszcze wysoki wzrost gospodarczy, co spowodowało zwiększenie 
przychodów NFZ. Dzięki temu NFZ mógł podnieść stawki opłat za uprzednio niedofinansowane 
świadczenia. Te dodatkowe przychody NFZ miały pozytywny wpływ na proces wprowadzania 
systemu rozliczeń w oparciu o JGP (Busse i inni, 2011). W następnych latach, gdy globalny 
kryzys finansowy dał się we znaki także w Polsce oraz gdy rząd zaczął wprowadzać restrykcyjne 
rozwiązania fiskalne w sektorze publicznym, problem nieadekwatnej wyceny świadczeń ponownie 
zaczął narastać. Dla jego rozwiązania proponuje się obecnie powołanie specjalnej agencji ds. taryf 
i stawek rozliczeniowych w ochronie zdrowia.

Zmiany statusu zakładów opieki zdrowotnej

 Szpitale publiczne od dłuższego czasu miały problem z równoważeniem przychodów 
z wydatkami. Uznano, że powstawaniu deficytów finansowych sprzyja brak odpowiedzialności 
SPZOZ-ów za generowane długi (za które odpowiedzialność ponosiły ich organy założyciel-
skie, czyli zazwyczaj JST) oraz nieefektywne zarządzanie na szczeblu jednostek. Aby zwiększyć 
odpowiedzialność szpitali, nowy rząd zaproponował (w 2008 r.) obowiązkowe przekształcenie 
wszystkich SPZOZ-ów w spółki prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
lub spółki akcyjne). Prezydent RP zawetował projekt ze względu na nieznane skutki prywatyzacji 
szpitali dla dostępności usług medycznych. Decyzję w sprawie przekształcenia szpitali pozo-
stawiono w gestii samorządów terytorialnych. Gdy plan obowiązkowego przekształcenia nie 
powiódł się, w kwietniu 2009 r. przedstawiono kolejny program o nazwie: “Ratujemy polskie 
szpitale” (tzw. plan B), oferujący pomoc finansową państwa samorządom terytorialnym, które 
zdecydują się na przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego. Powodzenie planu B było 
ograniczone ze względu na jego koszty, zarówno dla rządu, jak i dla samorządów terytorialnych88. 
Według danych z drugiej połowy 2010 r. tylko 212 szpitali zostało przekształconych w 2010 r. 
i 17 w 2009 r. (Waszkielewicz, 2010).

 Ustawa z 2011 r. o działalności leczniczej przenosi odpowiedzialność za pokrycie ujem-
nych wyników finansowych szpitali na samorządy terytorialne. Ustawa nie przewiduje jednak 
żadnych nowych źródeł finansowania, z których samorządy mogłyby pokryć straty finansowe 
(środki dostępne w ramach planu B zostały wyczerpane). Dlatego też w praktyce komercjalizacja 
stała się w dużej mierze nieunikniona. Opinie ekspertów na temat ustawy różnią się zasadniczo: 

88 Samorząd musi pokryć ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 
a w przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku samorząd musi przekształcić szpital w spółkę prawa handlowego lub w jednostkę 
budżetową (w ciągu 12 miesięcy). decyduje, że nie pokrywa kosztu danego świadczenia, nie jest ono uwzględnione w umowie, a w kon-
sekwencji nie jest dostępne dla pacjentów.
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niektórzy widzą ją jako pełną prywatyzację a niektórzy twierdzą, że przekształcone podmioty 
pozostaną publiczne, ponieważ będą one nadal własnością samorządu terytorialnego (Kowalska, 
2010). Przekształcenie formy prawnej jest postrzegane jako sposób na usprawnienie zarządzania 
finansami SPZOZ. Ustawa wymaga dalszych przepisów wykonawczych; czas pokaże, jaki będzie 
jej wpływ na system ochrony zdrowia.

Wzmocnienie zaplecza analitycznego w zarządzaniu sektorem zdrowotnym

 Nowe technologie medyczne były niegdyś zatwierdzane bez uwzględniania lub przy 
niedostatecznym uwzględnianiu ich skuteczności klinicznej oraz efektywności kosztowej. W 2005 
r. utworzono AOTM jako organ analityczny Ministerstwa Zdrowia, opiniujący na podstawie 
dowodów naukowych propozycję zakupu i ustalanie dopłat do leków oraz szerszych terapii 
i procedur postępowania medycznego. Istotny wpływ na decyzję o utworzeniu Agencji miała 
tzw. Europejska Dyrektywa Przejrzystości, która zaleca, aby decyzje dotyczące cen leków były 
podejmowane w sposób przejrzysty (Rada Europejska, 1989).

 Aby ograniczyć problem niedostatecznego zaplecza analitycznego i badawczego od-
czuwalnego w procesie reformowania systemu ochrony zdrowia, w 2008 roku przekształcono 
Państwowy Zakład Higieny w Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (NIZP-PZH), mający 
dostarczać specjalistycznej wiedzy w dziedzinie zdrowia publicznego. Jako że Instytut ma 
długą tradycję w działalności służącej zapobieganiu chorób zakaźnych i kluczowych chorób 
niezakaźnych, istotne było wzmocnienie jego zasobów w monitorowaniu zdrowia ludności 
i systematycznym raportowaniu o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz w formułowaniu 
programów zdrowia publicznego (nie tylko długookresowych, takich jak NPZ, ale także na 
okresy krótsze). Mimo tej decyzji i rozwoju Instytutu nadal brakuje zaplecza eksperckiego 
w dziedzinach ekonomii i zarządzania sektorem zdrowotnym (governance) oraz prawa. Zmiany 
podejmowane są przy wsparciu grup eksperckich powoływanych ad hoc lub bez jakiegokolwiek 
wsparcia, co zagraża jakości procesu reformowania i osiąganych rezultatów.

Wzmocnienie praw pacjenta

 Prawa pacjenta, jak już o tym wspominano wcześniej, były zapisane w wielu różnych 
przepisach, stąd ich świadomość oraz egzekwowanie były słabe. W wyniku oddolnej inicjatywy 
w 2004 r. utworzono Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, którego zadaniem jest popu-
laryzacja praw pacjenta w Polsce (poprzez warsztaty, kampanie medialne, itp.) i przyczynianie 
się do wzmocnienia pozycji pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

 Prawna sytuacja pacjenta uległa w końcu pełnej instytucjonalizacji. W kwietniu 2009 roku 
uchwalona została Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na mocy ustawy po-
wołano nowe stanowisko - rzecznika odpowiedzialnego za interesy pacjentów. Skutki ustawy 
są ambiwalentne: z jednej strony, potwierdzone zostało znaczenie praw pacjenta; z drugiej 
zaś strony, umiejscowienie stanowiska rzecznika w ramach struktur rządowych (podlega on 
premierowi) spowodowało osłabienie jego pozycji jako całkowicie niezależnej i bezstronnej.
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Jakość opieki

 Ustawa z 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia była wynikiem ponad dekady do-
świadczeń ze standardami akredytacji w Polsce. Chociaż akredytacja jest dobrowolna, NFZ 
bierze jej oceny pod uwagę przy przyznawaniu kontraktów i tym samym przyczynia się ona 
do poprawy jakości opieki medycznej w Polsce. Jest to jednak mechanizm niedostateczny dla 
osiągania zdecydowanej poprawy jakości świadczeń.

Ochrona zdrowia psychicznego

 Postulowane w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych odejście od systemu opieki 
zinstytucjonalizowanej w kierunku modelu opieki środowiskowej następuje w Polsce bardzo 
powoli. Można mieć nadzieję, że niedawno wprowadzony Narodowy Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego pomoże w przejściu od opieki zinstytucjonalizowanej do środowiskowej opieki 
psychiatrycznej, umożliwiając pacjentom pozostanie w domu zarówno podczas remisji choroby, 
jak i w okresie jej zaostrzenia. W tym samym celu świadczenia realizowane przez terapeutów 
zajęciowych (nowy zawód medyczny) zostały w 2009 r. włączone do koszyka świadczeń gwa-
rantowanych (zob. rozdział piąty, punkt 5.11).

Ocena procesu reformowania

 W procesie reformowania systemu ochrony zdrowia wiele wdrażanych zmian nie po-
wiodło się z powodu mnogości problemów wymagających rozwiązania, braku pragmatycznej 
„mapy drogowej” i wiedzy eksperckiej. Wiele postulowanych zmian nie zostało wdrożonych, 
gdyż dyskusja o nich dostarczała tak różnych opinii, że wprowadzenie nowego rozwiązania było 
odkładane na później (typowy przykład – propozycja podziału NFZ na wiele funduszy z wprowa-
dzeniem konkurencji między nimi). Proces reformowania systemu charakteryzowały ponadto 
ciągłe modyfikacje już wprowadzonych zmian. Wiele dotkliwych problemów nie znalazło 
satysfakcjonującego rozwiązania, np. wprowadzenie kryterium jakości do procesu zarządzania, 
równości dostępu do świadczeń, czy zwiększenia innowacyjności w sektorze ochrony zdrowia. 
Brakuje strategicznego planowania podaży zasobów pracy na potrzeby sektora zdrowotnego, 
zaś interwencje rządowe nakierowane na przeciwdziałanie niedoborom kadr i ich emigracji są 
ograniczone do ogólnych deklaracji i pewnych doraźnych interwencji finansowych (punktowe 
podwyżki płac).

 W zestawieniu poniżej przedstawiono obszary i rodzaje postulowanych zmian w okresie 
2005-2011oraz podano stan procesu ich wdrażania.

Tabela 6.1
Główne reformy i inicjatywy polityczne w latach 2005-2011

Rok Rodzaje zmian / inicjatywy polityczne i legislacyjne Status

System informacji w ochronie zdrowia
2001-2007 Inicjatywy wdrożenia Rejestru Usług Medycznych Nie wdrożono
2011 Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia Faza wdrażania
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Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej
2005 Zarządzanie listami oczekujących Wdrożono
2006 Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym Wdrożono
2006, 2007 Projekt ustawy o sieci szpitali Nie wdrożono
2009 Wykonawcze rozporządzenia koszykowe (13) Wdrożono
2011 Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego Faza wdrażania
 przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Organizacja i finansowanie opieki stacjonarnej
2008 Projekt ustawy o komercjalizacji szpitali Nie wdrożono
2009 Plan B – program komercjalizacji szpitali Wdrożono (ograniczone
  powodzenie)
2011 Ustawa o działalności leczniczej Faza wdrażania

Wzmocnienie zaplecza eksperckiego
2005 Utworzenie AOTM Wdrożono
2008 Utworzenie NIZP-PZH Wdrożono

Wzmocnienie praw pacjenta
2004 Utworzenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Wdrożono
2009 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Wdrożono

Dodatkowe źródła finansowania opieki zdrowotnej
2008, 2011 Projekty ustawy o dobrowolnych dodatkowych
 ubezpieczeniach zdrowotnych Nie wdrożono

Usprawnienie systemu rozliczeń NFZ ze świadczeniodawcami
2008 Wprowadzenie JGP w opiece szpitalnej Wdrożono
2010 Wprowadzenie JGP w stacjonarnej opiece neurologicznej
 i rehabilitacji kardiologicznej Wdrożono
2011 Wprowadzenie JGP w wybranych obszarach specjalistycznej
 opieki ambulatoryjnej Wdrożono

Jakość opieki
2008 Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia Wdrożono

Zasoby kadr medycznych i emigracja pracowników ochrony zdrowia
Od 2006 Podwyżki wynagrodzeń lekarzy i lekarzy odbywających rezydenturę Wdrożono
2007 Powołanie zawodu opiekuna medycznego Wdrożono
2008 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy
 i lekarzy dentystów Wdrożono
2011 Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Wdrożono

Ochrona zdrowia psychicznego
2008 Nowelizacja ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 umożliwiająca realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
 Psychicznego na lata 2011-2015 Wdrożono
2009 Włączenie świadczeń terapeuty zajęciowego do koszyka
 świadczeń gwarantowanych Wdrożono

 Kierunek przyszłych zmian w systemie ochrony zdrowia jest silnie uzależniony od układu 
sił politycznych w rządzie. Do późnych lat milenijnej dekady sposób uprawiania polityki rządu 
(ograniczanie radykalnych reform) nie sprzyjał ani projektowaniu ani wdrażaniu oczekiwanych 
zmian, szczególnie dotyczących instrumentów zarządzania (informacje, analizy, eksperci, koordy-
nacja). Pod wpływem globalnego kryzysu finansowego podjęte zostały jednak znaczące zmiany 
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instytucjonalne w celu ograniczenia wydatków publicznych. Objęły one także sektor zdrowotny. 
Ustawa o działalności leczniczej oraz Ustawa lekowa mają wyraźny cel fi skalny. Ich wdrażaniu 
towarzyszą konfl ikty. Na uwagę zasługują postulaty monitorowania nowych regulacji z punktu 
widzenia dostępności do świadczeń.

6.2 Prognozy dalszego rozwoju

 Komercjalizacja szpitali była prawdopodobnie najważniejszym elementem programu 
reform przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2011 roku. W związku z sukcesem 
wyborczym PO można założyć, że przekształcenia własnościowe szpitali będą kontynuowane, 
a tym samym udział niepublicznych łóżek szpitalnych wzrośnie. Perspektywa komercjalizacji 
szpitali wzbudza obawy o to, że nowo utworzone spółki będą dowolnie ograniczać zakres 
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z nową ustawą, nieopłacalne zabiegi medyczne 
mogą być eliminowane w przypadku, gdy zagrożona jest równowaga fi nansowa szpitala. Dlatego 
ważne jest, aby powszechny dostęp do świadczeń pozostał zagwarantowany na odpowiednim 
poziomie, zwłaszcza w odniesieniu do konstytucyjnej gwarancji równego dostępu.

 Inne obszary ochrony zdrowia, które wymagają dalszych usprawnień i mogą być przed-
miotem przyszłych reform to: podstawowa opieka zdrowotna, gdzie w znacznym stopniu nie 
udało się urzeczywistnić spodziewanych korzyści z wprowadzenia w 1990 r. medycyny rodzin-
nej; oraz zarządzenie w sektorze, w sposób umożliwiający wprowadzanie zmian popartych 
specjalistyczną analizą ekspercką oraz oceną ich wpływu na zdrowie.

 Istotne jest też pytanie o konsekwencje globalnego kryzysu fi nansowego. Choć polska 
gospodarka oparła się pierwszej fali kryzysu w latach 2008-2010, to w polityce rządu widoczne 
są działania na rzecz ograniczania zadłużenia państwowego. Sektor zdrowotny jest także objęty 
polityką fi skalną rządu nastawioną na ten cel. Obecnie potrzebne byłyby pewne działania ochronne, 
ograniczające nierówności dostępu i nieuchronny wzrost nierówności zdrowia.
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7. Ocena systemu ochrony zdrowia

 Podstawowym celem dla polityków, interesariuszy oraz benefi cjentów sektora zdrowotnego 
jest zbudowanie i utrzymanie takiego systemu ochrony zdrowia, który sprzyja poprawie stanu 
zdrowia ludności, chroni świadczeniobiorców przed nadmiernym obciążeniem fi nansowym 
i odpowiada oczekiwaniom obywateli oraz potrzebom społecznym (WHO, 2000). Systemy 
krajowe są przedmiotem licznych rankingów, porównujących kraje pod względem wypełniania 
podstawowych celów ochrony zdrowia. Mimo sporów metodologicznych dotyczących mię-
dzynarodowych rankingów, takie podejście staje się coraz bardziej powszechne. W rankingu 
Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (Euro Health Consumer Index) (Björnberg, 
Cebolla Garrofé & Lindblad, 2009), który jest coraz częściej cytowany, przeprowadzono ewaluację 
33 publicznych systemów ochrony zdrowia w Europie w oparciu o 38 wskaźników opracowa-
nych z uwzględnieniem perspektywy pacjenta. Polski system ochrony zdrowia znalazł się na 
26 miejscu (na równi z Maltą). Zgodnie z wynikami badania mocne strony polskiego systemu 
obejmują: prawodawstwo chroniące prawa pacjenta, udział organizacji pacjentów w procesach 
konsultacyjno-decyzyjnych, dostęp pacjentów do dokumentacji medycznej oraz włączenie 
świadczeń stomatologicznych do publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. W zakre-
sie działań zdrowotnych pozytywnie oceniono również opiekę kardiologiczną i szczepienia 
ochronne dla dzieci.

7.1 Deklarowane cele systemu opieki zdrowotnej

 Cele polityki zdrowotnej państwa oraz systemu ochrony zdrowia, który ma te cele 
realizować, określane są w dokumentach rządu przygotowywanych w ramach prac nad długo-
okresowymi strategiami rozwoju kraju. Strategie te mają zarówno charakter ogólny, obejmujący 
całą gospodarkę, jak i specyfi czny, dotyczący zagadnień konkretnego sektora, a w tym przypadku 
- sektora zdrowotnego. Strategiczne dokumenty ogólne opracowywane są nie tylko przez rząd ale 
także przez samorządy wojewódzkie, które mają w tej dziedzinie istotne kompetencje. Jeśli chodzi 
o ogólne dokumenty strategiczne na nowy okres planistyczny, to opracowany został dokument 
„Polska 2030”, w którym cele polityki zdrowotnej zarysowano kierunkowo i w oparciu o Narodowy 
Program Zdrowia (NPZ) 2007-2015. Wizje i koncepcje zawarte w dokumencie „Polska 2030” są 
punktem wyjścia do opracowania strategii sektorowych oraz regionalnych89.

 Dla oceny polityki zdrowotnej minionej dekady istotne są cele zapisane w trzech grupach
dokumentów:

- w strategii rozwoju ochrony zdrowia, będącej sektorową konkretyzacją strategii rozwoju kraju 

89 Prace strategiczne prowadzone są w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które w tej dziedzinie pełni funkcje koordynatora.
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oraz strategii rozwoju województw;

- w planach działania o krótszej perspektywie, przygotowywanych w ramach wspólnych strategii 
społecznych UE oraz rządów narodowych, realizowanych metodą otwartej koordynacji. Ostatni 
z tych dokumentów to Krajowy Plan Działania (NAP) „Zabezpieczenie i integracja społeczna” na 
lata 2008-2010;

- w narodowych programach zdrowia (NPZ), z których pierwszy był realizowany do 2005 r. 
a drugi – na lata 2007-2015 – rząd zatwierdził oficjalnie w maju 2007 roku.

 W Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 sformułowany został cel nad-
rzędny: „poprawa zdrowia społeczeństwa jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego 
kraju” oraz cele strategiczne i operacyjne. Wyszczególniono cztery szeroko zakrojone cele stra-
tegiczne:

	 • zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa;
 
 • dostosowanie sektora opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych
  trendów demograficznych;
 •	 poprawa stanu zdrowia społeczeństwa w stopniu zmniejszającym dystans istniejący
  pomiędzy poziomem stanu zdrowia w Polsce i średnim poziomem stanu zdrowia w UE;

 • poprawa ogólnej efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 Powyższym celom strategicznym przyporządkowano szesnaście celów operacyjnych oraz 
konkretne zadania i działania, np. ograniczanie szkodliwego wpływu czynników chemicznych 
i biologicznych, optymalizacja wykorzystania produktów leczniczych i rozwój systemu ratownic-
twa medycznego. W realizację tej wielowymiarowej i wielosektorowej strategii zaangażowanych 
jest wiele instytucji; pomimo że strategia jest stale rewidowana i uaktualniana, brak jest jednak 
systematycznych corocznych analiz pokazujących jak podejmowane działania wpływają na 
efektywność systemu opieki zdrowotnej lub w jakim stopniu osiągane są oczekiwane korzyści 
zdrowotne. Początkowo strategia została opracowana w celu wskazania i szczegółowego okre-
ślenia głównych problemów oraz potrzeb opieki zdrowotnej, a obecnie jest też wykorzystywana 
jako podstawa koncepcyjna projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych UE 
na lata 2007-2013.

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 jest zasadniczym sektorowym dokumen-
tem programowym. Jego deklarowanym celem jest „poprawa zdrowia i związanej z nim jakości 
życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu, osiągane przez kształtowanie proz-
drowotnego stylu życia społeczeństwa, tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego 
zdrowiu, aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do 
działań na rzecz zdrowia”. Program zawiera osiem celów strategicznych, wspieranych przez 15 
celów operacyjnych (zob. punkty 2.5 i 2.6 w rozdziale drugim).

 W Ministerstwie Zdrowia opracowywane są dokumenty programowe, ustalające 
priorytety w opiece zdrowotnej. Przykładem jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2009 r. 
w sprawie priorytetów zdrowotnych, definiujące 12 celów strategicznych, które wyznaczają 
kierunki polityki zdrowotnej. Cele te obejmują: zmniejszanie zachorowalności i przedwczesnej 
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umieralności z powodu chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych, przewlekłych chorób 
układu oddechowego; ograniczenie skutków urazów powstałych w wyniku wypadków (głównie 
poprzez rehabilitację); zapobieganie, leczenie i rehabilitację zaburzeń psychicznych; zmniejszenie 
przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń 
układu kostno-stawowego; zwiększanie skuteczności zapobiegania zakażeniom i chorobom 
zakaźnym; ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych spożywaniem alkoholu, używa-
niem substancji psychoaktywnych i paleniem tytoniu; przeciwdziałanie występowaniu otyłości 
i cukrzycy; ograniczenie skutków zdrowotnych spowodowanych czynnikami szkodliwymi 
w środowisku pracy i zamieszkania; poprawę jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką 
i noworodkiem oraz dzieckiem do lat 3; zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym 
i zaburzeniom rozwoju fi zycznego i psychospołecznego u dzieci i młodzieży; rozwój opieki 
długoterminowej; poprawę jakości i skuteczności opieki geriatrycznej.

7.2 Równość w zdrowiu

 Zapewnienie równości w zdrowiu jest ogólnym, wielowymiarowym celem systemów 
ochrony zdrowia, polegającym na minimalizowaniu różnic w poziomie zdrowia oraz w zasięgu, 
dostępie, korzystaniu, jakości i użyteczności opieki zdrowotnej pomiędzy grupami ludności, 
zróżnicowanymi pod względem dochodów, wieku, płci, narodowości, pochodzenia etnicznego, 
miejsca zamieszkania i innych cech. Polityka ograniczania nierówności w zdrowiu jest jedną 
z bardziej eksponowanych polityk społecznych i zdrowotnych w Unii Europejskiej. Badania epide-
miologiczne90 dowiodły wpływu na zdrowie wielu uwarunkowań, które są analizowane w ramach 
szerokiego ruchu badań nazywanych społecznymi determinantami zdrowia (SDH). Reakcją na 
wyniki tych badań jest właśnie promująca równość strategia zdrowotna Unii Europejskiej „Zdrowie 
we wszystkich politykach” i jej liczne programy. Koncepcja tej strategii wynika z przekonania, że 
korzystne efekty dla zdrowia populacji (dłuższego życia dobrej jakości) przynosi w pierwszym rzędzie 
kompleksowa poprawa warunków życia, obejmująca zarówno środowisko naturalne, jak i warunki 
pracy, sferę życia zbiorowego (infrastruktura i transport), warunki mieszkaniowe, edukację oraz 
konsumpcję. W ten sposób podejście „zdrowie we wszystkich politykach” pozostaje w zgodzie ze 
współczesnym rozumieniem determinant zdrowia. Europejskie spojrzenie na nierówności w zdro-
wiu i promowanie polityki „inwestowania” we wszystkie czynniki wpływające na zdrowie nie jest 
jeszcze powszechnie przyjmowane ani wdrażane. Krajowe badania na temat nierówności nie mają 
charakteru kompleksowego. W Polsce na ogół bada się nierówności w dostępie i korzystaniu ze 
świadczeń zdrowotnych w przekroju regionalnym, w zależności m.in. od wieku, stanu zdrowia, 
wykształcenia i zamożności. Tego typu badania empiryczne na reprezentatywnych próbach 
od kilkunastu lat prowadzi m.in. GUS (badania gospodarstw domowych) oraz CSIOZ, a CBOS 
i OBOP systematycznie informują o opinii polskiego społeczeństwa na najważniejsze tematy, 
dotyczące także polityki zdrowotnej. Polscy eksperci uczestniczą w zorientowanych praktycznie 
programach badawczych na temat nierówności w zdrowiu w krajach europejskich91. Ukazało się 

90 Prowadzone początkowo przez Michaela Marmota, a następnie rozwijane także przez Johana Mackenbacha i wielu innych.

91 W jednym z pierwszych europejskich projektów na temat nierówności zdrowia „Closing the Gap: Strategies for Action to tackle Health Inequali-
ties (2004-2007) ”uczestniczyli: Halina Szczepanek-Osinska i Dorota Cianciara, reprezentujące Polskie Stowarzyszenie Edukacji Zdrowotnej (European 
Commission 2007). NIZP-PZH uczestniczył w europejskim projekcie DETERMINE, w którym wskazano dobre praktyki z 24 krajów UE zorientowane na 
zmniejszanie nierówności zdrowia (Car i inni 2011).
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kilka prac92 monograficznych w tej dziedzinie (np. Ostrowska 2007 i Sowa 2011). Wyniki wskazują 
na istnienie znacznych nierówności w zdrowiu w przekroju miasto – wieś, w zależności od wielkości 
miasta, regionów kraju, źródeł i poziomu dochodów w gospodarstwie domowym, wykształcenia 
oraz pozycji społeczno-zawodowej.

7.2.1 Ochrona finansowa

Zapewnienie zabezpieczenia finansowego w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych populacji jest 
istotnym czynnikiem dostępu do świadczeń zdrowotnych. Syntetycznym wskaźnikiem, który 
może sugerować luki w tej dziedzinie oraz sygnalizować problem nierównomiernego rozło-
żenia obciążeń finansowych jest udział wydatków prywatnych w wydatkach całkowitych na 
ochronę zdrowia. Wydatki prywatne stanowią 30% całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną 
w Polsce, a wśród nich dominują wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych. Zaangażo-
wanie środków prywatnych w finansowaniu ochrony zdrowia w formie przedpłat (prywatne 
polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub tzw. abonamenty medyczne) wciąż jeszcze ma w Polsce 
marginesowe znaczenie. Udział wydatków bezpośrednich (out-of-pocket - OOP) wprawdzie 
obniżył się w drugiej połowie dekady, jednak nie należy spodziewać się jego dalszego spadku93. 
W porównaniu do innych społeczeństw europejskich, Polacy ponoszą stosunkowo wysokie 
wydatki bezpośrednie. Ponad 60% tych wydatków gospodarstwa domowe przeznaczają na leki, 
zaś ponad 30% na świadczenia zdrowotne, głównie ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) 
i świadczenia diagnostyczne (zob. też informacje na ten temat zawarte w rozdziale trzecim). 
Relatywnie wysoki udział wydatków bezpośrednich gospodarstw domowych w znacznej mierze 
wynika z ograniczeń dostępności usług w ramach publicznej ochrony zdrowia. Potrzebujący 
korzystają więc z usług w sektorze niepublicznym. Badania pokazują, że z prywatnych usług opieki 
zdrowotnej w największym stopniu korzystają gospodarstwa domowe o najwyższych potrzebach 
zdrowotnych: osób starszych, rencistów i z osobami chorującymi przewlekle (Golinowska, Tambor 
2012). Według badania budżetów gospodarstw domowych w 2010 r. (GUS, 2011b) średnie 
wydatki na opiekę zdrowotną w przeliczeniu na osobę stanowiły około 4,8% przeciętnego 
budżetu domowego. Odsetek ten jest prawie dwukrotnie wyższy wśród emerytów. Na opiekę 
medyczną przeznaczyli oni w omawianym roku średnio ponad 8% swojego budżetu.

 Inny wskaźnik, wskazujący na istnienie ograniczeń w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych 
z powodów finansowych, to wskaźnik rezygnacji z korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 
i nie nabywanie przepisanych leków. Według badań CSIOZ na temat dostępu do opieki zdrowot-
nej w latach 2006 i 2008 około 10-12% respondentów zgłosiło, że musieli zrezygnować z opieki 
zdrowotnej lub wycofać się z dalszego leczenia z powodu ograniczeń finansowych, a jeszcze 
wyższy odsetek (łącznie ok. 35%) sygnalizował finansowe bariery w zakupie leków wielokrotne 
lub sporadyczne (CSIOZ, 2007, 2008, 2009). Rezygnacje dotyczyły głównie zakupu leków (61% 
wskazań), ale również świadczeń stomatologicznych (47%) i specjalistycznej opieki medycznej 
(39%) oraz w mniejszym stopniu, rehabilitacji, diagnostyki i leczenia uzdrowiskowego (21-22%). 
Najnowsze badanie GUS (2010a) wykazało, że około 8-12% ankietowanych, mimo wystąpienia 
potrzeby, nie korzystało z opieki zdrowotnej z powodu barier finansowych: 9% zrezygnowało 

92 Pod kierunkiem Antoniny Ostrowskiej przygotowany został specjalny numer Zeszytów Naukowych Ochrony Zdrowia poświęcony nierównościom w 
zdrowiu (nr 2/2011), Wydawnictwa UJ.

93 Na co zwracają uwagę analizy instytucji ubezpieczeniowych, np. „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Polska 2010” http://raportyubezpieczniowe.pl.
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z wizyty u lekarza, a 33% z leczenia stomatologicznego. Zakup leków przepisanych lub zaleconych 
przez lekarzy był odczuwany jako obciążenie finansowe przez 58% wszystkich gospodarstw 
domowych, ale w przypadku gospodarstw domowych emerytów odsetek ten wyniósł aż 80% 
(GUS, 2010a). W sumie - bariery finansowe w dostępie do opieki zdrowotnej dotyczyły częściej tych 
gospodarstw domowych, w których występowały jednocześnie: duże potrzeby zdrowotne, niskie 
dochody, niskie wykształcenie, bezrobocie oraz utrzymywanie się ze świadczeń społecznych.

7.2.2 Równość w finansowaniu

 Problematyka równości finansowania ściśle wiąże się z poglądami na temat tego, jak 
traktować zdrowie i opiekę zdrowotną (czy mają to być gwarantowane prawa obywatelskie, czy 
dobra rynkowe), co w konsekwencji przekłada się na rozstrzygnięcia w zakresie rodzajów i struktury 
wydatków ponoszonych na ochronę zdrowia94. W literaturze przedmiotu dokonuje się podziału 
na progresywne, proporcjonalne i regresywne źródła finansowania. Nie wchodząc w złożone roz-
ważania teoretyczne i definicyjne, należy wyjaśnić, że źródła progresywne zapewniają relatywnie 
wyższy udział wydatków na zdrowie wraz ze wzrostem dochodów osób je ponoszących, natomiast 
źródła regresywne powodują nieproporcjonalnie większe finansowe obciążenie chorych i ich rodzin, 
które z tego powodu stają się uboższe. Źródła proporcjonalne/liniowe to takie, w przypadku których 
wydatki na ochronę zdrowia zmieniają się w stopniu odpowiadającym zmianom dochodu (tzw. 
zdolności do płacenia). Generalnie za regresywne uznaje się wydatki bezpośrednie gospodarstw 
domowych oraz wydatki na zakup prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego (gdzie wysokość składki 
wzrasta wraz ze zwiększonym ryzykiem zdrowotnym, które z kolei ogranicza aktywność zawodową 
i dochody), natomiast za progresywne lub proporcjonalne – wydatki budżetowe i wydatki w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego o charakterze społecznym. Jednak kwestia, w jakim stopniu te źródła 
są progresywne, proporcjonalne czy regresywne, zależy od wielu szczegółowych regulacji w zakresie 
finansowania ochrony zdrowia w poszczególnych krajach. Oceniając zatem pod tym kątem system 
opieki zdrowotnej, w pierwszym rzędzie warto analizować strukturę wydatków na ochronę zdrowia 
i dynamikę zmian źródeł finansowania.

 Dominującym źródłem finansowania ochrony zdrowia w Polsce są tzw. społeczne ubezpie-
czenia zdrowotne (SUZ), które łącznie stanowiły ponad 60% wydatków całkowitych na ochronę 
zdrowia w roku 2009. Drugim co do znaczenia źródłem finansowania były prywatne wydatki 
bezpośrednie gospodarstw domowych (ponad 22% wydatków całkowitych). Społecznym ubez-
pieczeniem zdrowotnym objętych jest prawie 98% ludności. Zasady naliczania i poboru składek 
ubezpieczeniowych nie są jednolite. Rolników oraz pracujących na rachunek własny obowiązują 
inne rozwiązania.

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne większości ubezpieczonych powiązane są z po-
datkiem od dochodów osobistych (PIT), bowiem podstawę ich wymiaru stanowią opodat-
kowane dochody z różnych źródeł (wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów, świadczenia 
społeczne, jak np. emerytury i renty oraz inne). Jeśli ubezpieczony uzyskuje dochody z więcej 
niż z jednego źródła, to każde z nich jest podstawą wymiaru składki na powszechne ubezpie-
czenie zdrowotne. Stopa składki od 1999 r. wzrosła z 7,5% do 9% podstawy wymiaru. Składki 

94 Szerzej na ten temat piszą m.in. Paul Dolan i Jan Abel Olsen w publikacji przetłumaczonej na język polski (Dolan &Olsen 2008), a także Alicja Sobczak 
(Sobczak 2009).

mimasik
Typewritten Text
powrót do spisu treści



Zarys systemu ochrony zdrowia Polska 2012

192

są naliczane i pobierane co miesiąc z dochodu ubezpieczonego przez płatników, którymi, 
w zależności od podstawy wymiaru składki, mogą być pracodawcy, zleceniodawcy, instytucje 
wypłacające świadczenia emerytalne i rentowe, banki, urzędy pracy, itd.. Przeważająca część 
składki (7,75% podstawy wymiaru) jest odliczana od podatku dochodowego od osób fizycz-
nych (w formie potrąceń z zaliczek na podatek dochodowy, a następnie w rozliczeniu rocznym 
PIT) a reszta (1,25% podstawy) pochodzi ze środków ubezpieczonego. Przy obliczaniu składek 
na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się górnej granicy dochodu. Nie ma też możliwości 
rezygnacji z uczestnictwa w systemie. Tym, co znacznie odróżnia polski system powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego od systemów społecznego ubezpieczenia zdrowotnego w innych 
krajach europejskich, jest brak współfinansowania składek przez pracodawców (podczas gdy np. 
w Niemczech udział finansowy w składce dzielony jest po równo między pracodawcę i pracownika, 
a w Czechach – ponoszony w 2/3 przez pracodawcę, a w 1/3 przez pracownika).
 
 W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, obowiązują 
nieco inne zasady. Po pierwsze oni sami płacą miesięczną składkę ubezpieczenia zdrowotnego, 
a podstawą jej wymiaru jest zadeklarowany dochód, jednak nie niższy niż 0,75% przeciętnego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W praktyce większość prowadzących działalność 
gospodarczą deklaruje taką właśnie podstawę wymiaru, płacąc najniższe dopuszczalne składki, 
a jednocześnie jest to grupa ludności o przeciętnie najwyższych dochodach.

 Wobec rolników stosowane są jeszcze inne zasady, ponieważ dochody z rolnictwa nie 
są objęte podatkiem PIT. Ich składki obliczane są przy zastosowaniu specjalnej formuły, która 
uwzględnia cenę żyta oraz areał gospodarstwa (zob. odpowiedni fragment rozdziału trzeciego 
- 3.3.2). W rezultacie wpływy ze składek rolników są znacznie niższe niż w przypadku innych 
grup społecznych. W 2010 r. Trybunał Konstytucyjny uznał te zasady za niezgodne z Konstytucją, 
ponieważ nie odzwierciedlają zdolności rolników do płacenia. W efekcie trwają dyskusje na te-
mat nowej formuły, która uzależniałaby wymiar składek zdrowotnych od podatku gruntowego 
lub wynikałaby z wprowadzenia opodatkowania rolników podatkiem od dochodów osobistych.

 Podsumowując, finansowanie w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
w NFZ należy uznać za proporcjonalne. W odniesieniu do rentownej działalności rolniczej lub 
pozarolniczej może ono jednak przybierać charakter regresywny. Prywatne źródła finansowania, 
w tym zwłaszcza wydatki bezpośrednie, także mają charakter regresywny; dotyczy to zwłaszcza 
wydatków bezpośrednich na zakup leków.
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7.3. Korzystanie z opieki i satysfakcja
 z udzielonych świadczeń

 Z badań GUS wynika, że korzystanie z opieki zdrowotnej jest w Polsce relatywnie duże. 
W 2006 r. około 40% populacji co najmniej raz w ciągu roku skorzystało z porad lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej, ponad 20% otrzymało specjalistyczne leczenie ambulatoryjne, 
a 13,5% skorzystało ze świadczeń stomatologicznych (GUS 2007a). Zdecydowana większość 
respondentów uważa, że uzyskanie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej jest łatwe, 
jednak ich odsetek spadł znacząco w okresie od 2006 do 2008 roku z 92% do 83% (CSIOZ, 2006b, 
2008). Znacznie gorzej oceniany był dostęp do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych 
fi nansowanych ze środków publicznych. W przypadku niektórych specjalności medycznych, 
takich jak neurologia, kardiologia, alergologia czy ortopedia, trudności w dostępie są szcze-
gólnie duże. Ponad 10-20% pacjentów (w zależności od specjalności) doświadczyło trudności 
w związku z długimi listami oczekiwania (powyżej trzech miesięcy).

 Powszechnym sposobem uzyskania szybkiego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
była rezygnacja z systemu publicznego na rzecz zakupu świadczeń w sektorze prywatnym. W 2008 
r. 30% ankietowanych zapłaciło za prywatne porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz świadczenia diagnostyczne, a 40% za ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (CSIOZ, 2008). 
Ten drastyczny wzrost wydatków bezpośrednich na diagnostykę oraz na AOS jest znamienny 
i wiąże się z mechanizmami płatności stosowanymi w ramach publicznego systemu opieki 
zdrowotnej. Świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej są najczęściej wynagradzani 
według stawki kapitacyjnej, która obejmuje całość leczenia, w tym także diagnostykę. Uwzględ-
nienie płatności za diagnostykę w stawce kapitacyjnej stanowi dla świadczeniodawców silny 
bodziec fi nansowy do “oszczędzania” na badaniach laboratoryjnych oraz innych wydatkach 
na diagnostykę.

 Z cytowanych badań CSIOZ wynika, że dostęp do leczenia szpitalnego jest na ogół po-
strzegany dobrze. Większość wskazywanych przez ankietowanych hospitalizacji była planowa. 
Wzrósł udział planowych przyjęć do szpitali w ogólnej liczbie hospitalizacji. Mimo to, dość 
często dostęp do leczenia szpitalnego uzyskiwano dzięki interwencjom lekarzy lub innych 
osób (14% ankietowanych) lub podczas prywatnych wizyt lekarskich (9%), pozwalających na 
omijanie kolejek.

 Satysfakcję społeczną z ochrony zdrowia bada się na dwa sposoby. Pierwsza grupa badań 
dotyczy zadowolenia całego społeczeństwa i świadczeniobiorców z funkcjonowania całości systemu 
ochrony zdrowia. Tematem drugiej grupy badań jest satysfakcja pacjentów z uzyskanych świadczeń 
(najczęściej ocenia się świadczenia szpitalne).

 W polskich badaniach opinii społecznej zadowolenie z całości systemu ochrony zdrowia 
wyraża zwykle około 1/4 do 1/3 respondentów. Według ostatniego sondażu Centrum Badania 
Opinii Społecznej (CBOS) zadowolenie z systemu ochrony zdrowia w 2010 r. w porównaniu do 
roku poprzedniego wyraźnie obniżyło się (12 punktów procentowych!) (rys. 7.1).
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Rysunek 7.1
Zadowolenie pacjentów z systemu opieki zdrowotnej w latach 2001-2010

Źródło: CBOS, 2010.

 Badania europejskie (Eurobarometr 2007), oceniające różne świadczenia zdro-wotne ze 
względu na dwa kryteria: jakości i dostępności wykazały, że z wyjątkiem dostępu do lekarza 
rodzinnego, system opieki zdrowotnej w Polsce był oceniany gorzej niż przeciętnie w innych 
krajach UE (27) i to zarówno pod względem jakości jak i dostępności (tabela 7.1).

Tabela 7.1
Odsetek respondentów postrzegających system ochrony zdrowia jako bardzo dobry i umiar-
kowanie dobry w zakresie jakości oraz jako łatwo dostępny i umiarkowanie dostępny w Polsce 
i przeciętnie w krajach UE, w %, 2007 rok

Źródło: Komisja Europejska, Eurobarometr 2007.
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7.4 Równość dostępu do opieki zdrowotnej

 W ocenie równości dostępu istotnych jest kilka aspektów, m.in. prawny, organizacyjny, fi nan-
sowy, przestrzenny. Analiza polskiego ustawodawstwa pokazuje, że deklaracja równego dostępu 
w dokumentach najwyższej rangi nie zawsze przekłada się na regulacje dotyczące konkretnych 
rozwiązań organizacyjnych i fi nansowych (Włodarczyk, Fyderek, Kowalska, Mokrzycka 2007), 
szczególnie w warunkach niskiego fi nansowania systemu ze środków publicznych.

 Badania realnego dostępu wskazują natomiast zróżnicowaną sytuację w zależności 
od rodzaju opieki. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) są raczej powszechnie 
dostępne. Co zaskakujące, mieszkańcy dużych miast oceniają dostęp do POZ gorzej niż miesz-
kańcy obszarów wiejskich. W dużej mierze jest to konsekwencją barier organizacyjnych, np. 
brak możliwości rejestracji telefonicznej lub e-mailowej, ograniczone godziny pracy lekarzy, 
niedogodne godziny przyjęć (dla pracujących pacjentów), brak możliwości przyjęcia tego sa-
mego dnia itp. (CSIOZ, 2009b). Tego samego nie można powiedzieć o ambulatoryjnej opiece 
specjalistycznej (AOS) oraz stomatologicznej, której dostępność dla niektórych grup ludności 
jest ograniczona. Częściej korzystali z niej mieszkańcy miast, o wyższych dochodach i lepszym 
wykształceniu (GUS, 2007). Wśród usługobiorców przeważały kobiety.

 O ograniczeniach dostępności do AOS świadczą dość długie kolejki. W 2008 r. (CSIOZ,2009) 
średni czas oczekiwania na poradę lekarza specjalisty oscylował pomiędzy jednym a dwoma 
miesiącami, w zależności od specjalności medycznej, ale był on znacznie dłuższy w przypadku 
opieki kardiologicznej, ortopedycznej, okulistycznej (ponad 3 miesiące), natomiast relatywnie 
krótszy m.in. w dostępie do dermatologa, ginekologa i laryngologa (75% respondentów uzyskało 
wizytę w ciągu 2 tygodni). Skala problemu nie maleje, bo w 2010 r. ponad 21% pacjentów czekało 
na specjalistyczną wizytę ponad 3 miesiące (GUS, 2011). Jeśli chodzi o leczenie szpitalne, to choć 
większość pacjentów uzyskiwała świadczenie w stosunkowo krótkim czasie (do dwóch tygodni), 
czas oczekiwania może być bardzo długi, nawet w przypadkach, wymagających interwencji 
chirurgicznych. Dotyczy to przede wszystkim procedur chirurgicznych, ortopedycznych, urologicz-
nych i okulistycznych95

7.4.1 Efekty zdrowotne

 W rozdz. pierwszym omówiono wielkości najbardziej syntetycznego wskaźnika stanu 
zdrowia ludności kraju, jakim jest oczekiwane trwanie życia w chwili urodzenia; w 2009 r. 
wynosił on w Polsce 75,9 lat dla całej populacji, 80,2 dla kobiet i 71,6 dla mężczyzn. Wskaźnik 
ten był w Polsce nieznacznie wyższy niż w innych krajach o podobnym poziomie rozwoju 
gospodarczego, takich jak Węgry, Słowacja, Estonia, choć wyraźnie niższy niż w pozostałych 
krajach europejskich. W dwudziestoletnim okresie transformacji nastąpił wzrost oczekiwanej 
długości życia o 4,8 lat dla obu płci.

 Inny syntetyczny wskaźnik - potencjalne utracone lata życia (od ang. PYLL - potenial 
years of life lost) - jest miernikiem przedwczesnej umieralności, wyrażającym wpływ zgonów

95 Na podstawie serwisu informacyjnego NFZ: „Listy oczekujących na świadczenia zdrowotne”.
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i chorób na stan zdrowia populacji (szacowana liczba lat, które ludzie przeżyliby, gdyby nie 
zmarli przedwcześnie z powodu choroby lub urazu). W 2008 r. liczba potencjalnie utraconych 
lat życia z powodu wszystkich zgonów w grupie osób poniżej 70 roku życia wyniosła w Polsce 
3127 na 100 000 kobiet i 7801 na 100 000 mężczyzn. Mimo znacznego postępu w porównaniu 
z początkiem okresu transformacji (ponad 5200 utraconych lat życia na 100 tys. kobiet i ponad
11 700 na 100 tys. mężczyzn), wskaźniki te są obecnie w Polsce znacznie wyższe niż we wszystkich 
innych europejskich krajach OECD (OECD 2011). Szczególnie źle na tle europejskim prezentuje się 
wskaźnik PYLL w odniesieniu do mężczyzn (gorszy jest tylko na Węgrzech i w Estonii).

 Do osiągnięć polskiego systemu opieki zdrowotnej należy zaliczyć dokonania w zakresie 
położnictwa, oraz opieki nad matką i dzieckiem (patrz rozdz. pierwszy). Wprawdzie wskaźnik 
umieralności niemowląt w Polsce - 5,6 na 1000 urodzeń w 2009 roku - był najwyższy wśród 
europejskich krajów OECD, warto jednak zauważyć, że nastąpił radykalny postęp w porównaniu 
z 1989 r., kiedy wskaźnik ten wynosił 19,1. Mocna strona polskiego systemu ochrony zdrowia 
w odniesieniu do populacji dzieci to bardzo wysokie współczynniki szczepień ochronnych (98-
99%), przeciwko odrze, błonicy, krztuścowi i tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 
itd., co plasuje Polskę na szczycie odpowiednich rankingów WHO i OECD.

 Znaczna poprawa jest widoczna w leczeniu chorób układu krążenia, a szczególnie 
niedokrwiennej choroby serca. Dzięki zmianom systemowym (w zakresie organizacji, szkoleń, 
fi nansowania, zarządzania, zaopatrzenia w leki itd.) nastąpiło wyraźne obniżenie umieralności 
z powodu tej grupy chorób. Świadczą o tym standaryzowane względem wieku i płci współczynniki 
umieralności na 100 pacjentów, które były w Polsce niższe niż w niektórych wyżej rozwiniętych 
krajach (np. w Niemczech czy Hiszpanii). Współczynniki umieralności w szpitalach w ciągu 30 
dni od przyjęcia z powodu zawału serca były także niskie, a szczególną uwagę zwraca dynamika 
spadku z 6,5 w 2003 r. do 5,7 w 2005 r. i 4,5 w 2007 r., podczas gdy średnia dla krajów OECD 
wynosiła 4,9 (OECD, 2010a).

 W innych specjalnościach medycznych nie udało się osiągnąć tak spektakularnych 
korzyści zdrowotnych. Wprawdzie wskaźniki przeżywalności chorych na nowotwory złośliwe 
w ostatnich latach nieco się poprawiły, lecz nadal są najniższe wśród krajów europejskich96. 
W leczeniu innych chorób przewlekłych oraz poprawie jakości życia pacjentów chorujących na 
nie także nie można jeszcze odnotować postępu. Na przykład wskaźnik częstości występowania 
cukrzycy wśród dorosłych jest w Polsce nadal istotnie wyższy niż w UE, a powikłania znaczniejsze 
(Raport Grupy Roboczej na rzecz innowacji w opiece zdrowotnej 2010).

7.5. Jakość opieki zdrowotnej

 W ostatniej dekadzie podjęto w Polsce serię inicjatyw na rzecz poprawy jakości opieki 
zdrowotnej. Mimo że nie wprowadzono obowiązkowego licencjonowania świadczeniodawców, 

96 Analiza przedstawiona w opracowaniu „Biała Księga. Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi na tle wybranych krajów europejskich” 
(Kozierkiewicz i inni 2011) sytuuje Polskę na pozycjach najniższych.
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które gwarantowałoby spełnianie wymaganych standardów dotyczących jakości kadr medycz-
nych, wyposażenia lub infrastruktury, NFZ przy udzielaniu kontraktów przyznaje dodatkowe 
punkty świadczeniodawcom, którzy uzyskali akredytację albo certyfikat spełniania norm ISO 
9001. Przystąpienie zarówno do procedury akredytacyjnej, jak i uzyskanie normy jakości ISO jest 
dobrowolne, ale dość popularne wśród szpitali i świadczeniodawców POZ. Norma ISO 9001 kładzie 
nacisk na poprawę zarządzania i procedur decyzyjnych, natomiast akredytacja jest w większym 
stopniu zorientowana na jakość udzielania świadczeń, bezpieczeństwo, wykorzystanie aparatury 
i standardy leczenia pacjenta.

 Warto również zauważyć, że świadczeniodawcy opieki zdrowotnej uczestniczyli w coraz 
większej liczbie koordynowanych przez Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) międzynaro-
dowych inicjatyw i programów dotyczących poprawy jakości. Jednym z takich programów 
był projekt OECD HCQI (Health Care Quality Indicators Project), zapoczątkowany w 2003 r. 
i kontynuowany jako projekt badawczo-rozwojowy. W czasie trwania projektu opracowano 
kilka wskaźników jakości dla wybranych chorób przewlekłych i ich zaostrzeń, zaburzeń psy-
chicznych, nowotworów i szczepień. Wskaźniki są regularnie zgłaszane do bazy danych OECD 
Health Data97 i stały się najważniejszym źródłem informacji dla studiów porównawczych nad 
poprawą opieki zdrowotnej i jej jakości.

 Polskie szpitale uczestniczyły w projekcie PATH (Narzędzie dla Oceny Poprawy Jakości 
w Szpitalach), zainicjowanym przez Europejskie Biuro Regionalne WHO w celu wspierania 
szpitali w określaniu ich strategii doskonalenia jakości. PATH dostarczyło narzędzi oceny 
funkcjonowania szpitali, mających zastosowanie w ewaluacji własnych wyników i przełożenia 
ich na działania naprawcze oraz umożliwiło korzystanie z doświadczeń najlepszych szpitali 
i tworzenie współpracującej sieci placówek szpitalnych (networking). Ocena zastosowana 
w projekcie obejmowała sześć wymiarów funkcjonowania szpitali: skuteczność kliniczną, 
zasoby kadrowe i bezpieczeństwo pracowników, efektywne i odpowiedzialne zarządzanie, 
bezpieczeństwo opieki, orientację na pacjenta.

 Wśród najważniejszych krajowych projektów dotyczących poprawy jakości wyróżniają 
się również: wdrożenie Listy Bezpieczeństwa Chirurgicznego WHO w Polsce, ocena jakości 
wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych (finansowanych bezpośrednio z budżetu 
państwa) oraz ocena szpitalnych oddziałów ratunkowych. Ponadto, w 1997 r. Polskie Towa-
rzystwo Zakażeń Szpitalnych rozpoczęło dobrowolny program kontroli zakażeń w polskich 
szpitalach. Następnie, w 2005 r. wprowadzono ustawodawstwo nakazujące regularną reje-
strację zakażeń szpitalnych (zob. rozdział piąty, punkt 5.1) zgodnie ze standardami UE.

 Jakość jest również oceniana za pomocą badania zadowolenia pacjentów. W tym celu 
CMJ opracowało dla świadczeniodawców opieki zdrowotnej i wszystkich innych podmiotów, 
zainteresowanych subiektywnym pomiarem jakości, zestaw wystandaryzowanych kwestiona-
riuszy o nazwie PASAT, dotyczących satysfakcji pacjentów. Kwestionariusze zostały skierowane 
odpowiednio do leczonych w szpitalach pacjentów (PASAT HOPSPIT), do rodziców leczonych 
dzieci (PASAT PEDIATRIA) i do korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej (PASAT POZ). 
Ponadto, prowadzone przez GUS badanie Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych zostało 
niedawno rozszerzone o zestaw pytań na temat jakości opieki zdrowotnej.

97 Polska nadal musi uzupełnić braki w danych, dotyczących jakości w niektórych obszarach opieki zdrowotnej.
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7.6 Efektywność systemu ochrony zdrowia

 Biorąc pod uwagę fakt, że Polska dysponując skromnymi zasobami finan-
sowymi, ludzkimi i materialnymi na opiekę zdrowotną osiągała jednak zadowalające wyniki 
dotyczące zdrowia populacji, można twierdzić, że ogólna efektywność systemu ochrony zdrowia 
nie jest zła. Jak w większości innych krajów UE i OECD, polski system jest w stanie zapewnić 
mieszkańcom dość szeroki zestaw świadczeń zdrowotnych przy stosunkowo niskich wydatkach 
całkowitych. Choć poziom wydatków na opiekę zdrowotną jest stosunkowo niski w porównaniu 
do innych krajów UE, to w ciągu ostatnich dwóch dekad wydatki na opiekę zdrowotną znacznie 
wzrosły (z wyjątkiem pierwszych i ostatnich lat), zbiegając się w czasie z okresem silnego wzrostu 
gospodarczego. W latach 1989-2008 wzrost wydatków na opiekę zdrowotną ogółem wg PPP 
USD w Polsce wyniósł 216%. Charakterystyczne dla polskiego systemu opieki zdrowotnej są 
stosunkowo wysokie wydatki na leki (22,6% ogółu wydatków na ochronę zdrowia w 2008 r.), 
co odzwierciedla zarówno wysoki poziom konsumpcji leków, jak i stosunkowo wysokie ceny 
(niski poziom refundacji).

7.6.1 Efektywność alokacyjna

 Efektywność alokacyjna dotyczy oceny efektów, ich rozkładu w strukturze przestrzennej 
i społecznej w relacji do ponoszonych nakładów. Jest kształtowa przez decyzje o przeznaczaniu 
ograniczonych z natury środków na takie zastosowania, które przyniosą jak najlepsze rezultaty 
zdrowotne w całej populacji. Efektywność alokacyjna zależy więc zarówno od płatników, kontrak-
tujących świadczenia zdrowotne, jak i od podmiotów leczniczych, realizujących te świadczenia, 
a także od instytucji regulujących. Wyniki efektywności alokacyjnej pomagają uzyskać odpowiedź na 
pytanie, na co przeznaczyć zasoby (np. na jakie typy świadczeń zdrowotnych, jednostki chorobowe, 
pacjentów, podmioty lecznicze), aby maksymalizować i wyrównywać efekty zdrowotne populacji 
mierzone takimi wskaźnikami jak przeciętne trwanie życia, przeciętne trwanie życia w zdrowiu 
(HLY), czy ograniczanie straconych lat życia dobrej jakości z powodu niepełnosprawności i chorób 
(DALY)98.

 W ocenie efektywności alokacyjnej problemem są przyjęte założenia o związkach między 
określonymi nakładami i ich przeznaczeniem a efektami zdrowotnymi. Te założenia przyjmuje się 
implicite, np. o tym, że systemy zdecentralizowane pozwalają na lepsze dostosowanie do potrzeb 
zdrowotnych lub, że systemy ze wzrastającym udziałem opieki podstawowej są efektywniejsze. 
W praktyce założenia te nie zawsze były respektowane. Zastępując 17 kas chorych NFZ (i jego 
oddziały wojewódzkie) stał się dominującym płatnikiem publicznym, odpowiedzialnym za 
podział prawie 90% wszystkich publicznych środków na opiekę zdrowotną, pochodzących 
z obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zarządza on również częścią innych 
publicznych wydatków na opiekę zdrowotną, przekazywanych przez podmioty publiczne 
(administrację rządową i samorządową). Tym samym NFZ uzyskał pozycję monopsonu na 
quasi-rynku świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych. Koszty ad-
ministracyjne funkcjonowania NFZ są niskie - nie przekraczają 1,5% całkowitych przychodów ze 
składek ubezpieczeniowych. Oceniając strukturę wydatków NFZ według rodzajów świadczeń nie 

98 Więcej na temat efektywności w ochronie zdrowia m.in. w: .Ryć, Skrzypczak (red.) (2011), Sobczak (2011), Suchecka (2010), Rydlewska-Liszkowska (2006).
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sposób jednak nie zauważyć, że dominuje w niej leczenie szpitalne (prawie połowa wszystkich 
wydatków NFZ na świadczenia zdrowotne), natomiast opieka ambulatoryjna (podstawowa 
i specjalistyczna) stanowi mniej niż 25%.

 Przyjęte zasady i mechanizmy podziału środków finansowych przeznaczanych na świad-
czenia opieki zdrowotnej między województwami (regionami) w znacznej mierze odpowiadają za 
poziom nierównowagi finansowej i pojawianie się deficytów finansowych w przekroju terytorialnym. 
(Golinowska i inni 2012). Ponadto alokacja nakładów w przekroju terytorialnym nie bazuje na 
ocenie potrzeb zdrowotnych, co w sumie nie tworzy przesłanek do poprawy efektywności 
alokacyjnej z perspektywy terytorialnej. W konsekwencji obecne zasady alokacji środków finan-
sowych nie sprzyjają łagodzeniu terytorialnych nierówności w dostępności do opieki zdrowotnej 
oraz nierówności w zdrowiu.

 NFZ wprowadził nowe metody finansowania świadczeniodawców także z intencją po-
prawy efektywności alokacyjnej. Jednorodne grupy pacjentów (JGP) zostały wprowadzone do 
rozliczania świadczeń szpitalnych w 2008 r., a od 2011 roku są stosowane do rozliczania płatności 
kilkudziesięciu kategorii kompleksowych świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 
Przy uzyskaniu wyższej adekwatności w ocenie świadczeń, do czego może się przyczynić powołanie 
specjalnej agencji do spraw taryf i standardów medycznych, istnieje szansa na uzyskanie wyższej 
efektywności alokacyjnej w przekroju rodzajów świadczeń i grup chorób.

7.6.2 Efektywność techniczna

 Efektywność techniczna odnosi się zwykle do oceny działania konkretnych świadczenio-
dawców (ich grupy). Dostarcza odpowiedzi na pytania, na ile dobrze gospodarują oni zasobami 
w procesach realizacji świadczeń, które z nich są dobrze wykorzystywane, a które marnowane. Polega 
więc na optymalizacji relacji między wykorzystywanymi zasobami: kadrą, sprzętem, infrastrukturą, 
materiałami, środkami finansowymi, itd. a efektami. Efekty w analizie efektywności technicznej 
mają charakter efektów cząstkowych i pośrednich w stosunku do pożądanego efektu zdrowot-
nego. Efektywność techniczną można zmierzyć przy pomocy różnych wskaźników, ujmujących 
zarówno efekty jak i zasoby w jednostkach naturalnych lub monetarnych. Najprostsze, a zarazem 
najpowszechniejsze, wśród wskaźników efektywności technicznej mierzą stopień wykorzystania 
zasobów (głównie łóżek szpitalnych i sprzętu) oraz określają wielkość zasobów na pacjentów lub na 
świadczenie. Ocena tego rodzaju wskaźników wymaga porównania z wzorcem lub zastosowania 
odniesienia (benchmarkingu). Wykorzystanie zasobów nie może bowiem przekraczać norm, które 
gwarantują jakość opieki (obłożenie łóżek nie może być nadmierne, a lekarz nie może maksyma-
lizować liczby pacjentów objętych opieką lub minimalizować czasu udzielania świadczenia poza 
pewne granice).

 W porównaniu do innych krajów UE oraz OECD wskaźniki użytkowania zasobów ludzkich 
i infrastrukturalnych w polskim systemie ochrony zdrowia są niskie lub umiarkowane (zob. rozdział 
czwarty, punkty. 4.1 i 4.2). Tendencja natomiast jest kierunkowo korzystna, np. infrastruktura 
szpitalna jest wykorzystywana coraz bardziej efektywnie. Wskaźnik szpitalnych łóżek „ostrych” 
na 1000 mieszkańców, który w 2009 r. wyniósł 4,4, jest wyższy niż średnia dla starych krajów 
UE (15) - 3,6, ale zmniejszał się, co wskazuje na poprawę efektywności technicznej w opiece 
szpitalnej. Wykorzystanie łóżek „ostrych”, na poziomie krajowym, zostało w 2009 r. oszaco-
wane na około 70% wszystkich dostępnych łóżek szpitalnych, co pozwoliło na osiągnięcie 
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przez polskie szpitale dolnej granicy zakresu odnotowanego w większości innych krajów UE 
(zazwyczaj między 70-80%).

 Inny wskaźnik oceny efektywności technicznej - średni czas pobytu w szpitalu także 
ulega poprawie. Średni czas pobytu dla wszystkich zabiegów „ostrej” opieki szpitalnej był 
dość krótki (5,1 dni w 2009 r.), ale nie może być on samodzielnie interpretowany jako wskaź-
nik efektywności, ponieważ na jego wartość mogą wpływać przesunięcia w opiece - z tańszej 
ambulatoryjnej do droższej szpitalnej o charakterze diagnostycznym. Często trudności w uzy-
skaniu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej prowadziły do tego typu zbędnych hospitalizacji. 
Potwierdzają to również badania dotyczące możliwej do uniknięcia hospitalizacji, pokazując, 
że w porównaniu z innymi krajami, Polska ma wysoki wskaźnik możliwych do uniknięcia ho-
spitalizacji wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza z nadciśnieniem tętniczym 
(440 przyjęć na 100 000 mieszkańców, wskaźnik dwukrotnie wyższy niż średnia OECD), astmą, 
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i ostrymi powikłaniami cukrzycy (OECD, 2010b). Możliwe 
do uniknięcia hospitalizacje dotyczą szczególnie starszych pacjentów, którzy mogliby korzystać 
z opieki geriatrycznej. Ta sytuacja jest efektem niedoborów w podstawowej opiece zdrowotnej 
i innych obszarach mniej intensywnej opieki. W przypadku porodu średni czas pobytu w szpitalu 
ulega skróceniu w każdym roku, np. z 4,6 dni w 2007 r. do 4,4 w 2008 roku. Zmniejszenie tego 
wskaźnika, przy uwzględnieniu spadającej z roku na rok umieralności niemowląt, wskazuje na 
wzrost efektywności w opiece ginekologicznej/położniczej i neonatalnej.

 W celu ograniczenia zbędnych hospitalizacji, a tym samym poprawy ogólnej efektywno-
ści, NFZ wprowadził dalsze istotne zmiany w zakresie fi nansowania poszczególnych rodzajów 
świadczeń. W 2009 r. zdecydował o przesunięciu dodatkowych środków do podstawowej opieki 
zdrowotnej poprzez potrojenie stawki kapitacyjnej za pacjentów z cukrzycą oraz z przewlekłymi 
chorobami układu krążenia. Wzrost wydatków na podstawową opiekę zdrowotną, miał w za-
mierzeniu spowodować odciążenie opieki szpitalnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej od 
mniej skomplikowanych przypadków. Ustalenie, w jakim stopniu i z jakimi skutkami zdrowotnymi 
ten cel jest realizowany w odniesieniu do poszczególnych grup potrzeb zdrowotnych, wymagałoby 
dokładnych badań. Można jedynie stwierdzić, że nowe mechanizmy płacenia mogły przyczynić 
się do niewielkiego spadku średniego czasu hospitalizacji, przy zwiększeniu ich średniego 
kosztu (sprawozdania NFZ).

7.7 Przejrzystość i odpowiedzialność

 W ciągu ostatnich lat podjęto kilka inicjatyw mających na celu zwiększenie przejrzystości 
systemu, m.in. przez zapewnienie informacji i zwiększenie dostępu doń, przez wykorzystanie 
dowodów naukowych w procesach decyzyjnych i podjęcie walki z korupcją. Dostęp do wyczer-
pujących informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia NFZ albo zobowiązuje do 
tego świadczeniodawców. Utworzenie w 2005 r. AOTM miało na celu, między innymi, zapewnienie 
przejrzystej i opartej na dowodach naukowych procedury włączania technologii medycznych 
do koszyka świadczeń gwarantowanych (zob. rozdział drugi, punkt 2.7.1). Wdrożono również 
resortowy program zwalczania korupcji w ochronie zdrowia, który przyniósł widoczne rezultaty 
w postaci ograniczenia opłat nieformalnych (patrz rozdział trzeci).
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Podsumowanie

 Publikacja „HiT. Polska”, mając ustaloną i obowiązującą dla wszystkich krajów strukturę 
prezentacji, narzuciła ocenę systemu w świetle uniwersalnych celów ochrony zdrowia. Należą 
do nich: ciągłe zapewnianie na coraz wyższym poziomie korzyści zdrowotnych i zabezpieczenia 
fi nansowego systemu ochrony zdrowia, który za to odpowiada. Tym celom nadrzędnym służą cele 
o charakterze „instrumentalnym” - zapewnianie równości w zdrowiu, zwiększanie dostępności 
i jakości opieki zdrowotnej oraz zwiększanie jej efektywności alokacyjnej i technicznej. Wyróżnione 
cele, wyznaczające jednocześnie obszary analiz, są współzależne. Należałoby zatem podjąć badania 
o ich wzajemnym wpływie. Przykładowo, ważne byłoby rozpatrzenie wpływu zmian w dostępności 
do świadczeń zdrowotnych na populacyjne wskaźniki zdrowia. Ważne są ponadto relacje między 
wskaźnikami efektywności a wskaźnikami efektów zdrowotnych, np. między decyzjami alokacyjnymi 
a zróżnicowaniem korzyści zdrowotnych w przekroju różnych grup ludności pod względem pozycji 
społecznej, miejsca zamieszkania, a także płci i wieku.

Zestawienie: 
Syntetyczna ocena osiągnięć i trudności polskiego systemu ochrony zdrowia z punktu widzenia 
podstawowych kryteriów analizy

 
zapewnia NFZ albo zobowiązuje do tego świadczeniodawców. Utworzenie w 2005 r. AOTM miało na celu, między 
innymi, zapewnienie przejrzystej i opartej na dowodach naukowych procedury włączania technologii medycznych do 
koszyka świadczeń gwarantowanych (zob. rozdział drugi, punkt 2.7.1). Wdrożono również resortowy program 
zwalczania korupcji w ochronie zdrowia, który przyniósł widoczne rezultaty w postaci ograniczenia opłat 
nieformalnych (patrz rozdział trzeci).  

Podsumowanie 

Publikacja „HiT. Polska”, mając ustaloną i obowiązującą dla wszystkich krajów strukturę prezentacji, narzuciła 
ocenę systemu w świetle uniwersalnych celów ochrony zdrowia. Należą do nich: ciągłe zapewnianie na coraz wyższym 
poziomie korzyści zdrowotnych i zabezpieczenia finansowego systemu ochrony zdrowia, który za to odpowiada. Tym 
celom nadrzędnym służą cele o charakterze „instrumentalnym”  zapewnianie równości w zdrowiu, zwiększanie 
dostępności i jakości opieki zdrowotnej oraz zwiększanie jej efektywności alokacyjnej i technicznej. Wyróżnione cele, 
wyznaczające jednocześnie obszary analiz, są współzależne. Należałoby zatem podjąć badania o ich wzajemnym 
wpływie. Przykładowo, ważne byłoby rozpatrzenie wpływu zmian w dostępności do świadczeń zdrowotnych na 
populacyjne wskaźniki zdrowia. Ważne są ponadto relacje między wskaźnikami efektywności a wskaźnikami efektów 
zdrowotnych, np. między decyzjami alokacyjnymi a zróżnicowaniem korzyści zdrowotnych w przekroju różnych grup 
ludności pod względem pozycji społecznej, miejsca zamieszkania, a także płci i wieku. 

Zestawienie: Syntetyczna ocena osiągnięć i trudności polskiego systemu ochrony zdrowia z punktu widzenia 
podstawowych kryteriów analizy  
Cele  kryteria oceny  Osiągnięcia  Trudności  

Równość w zdrowiu   Wzrost zainteresowania 
problematyką;Początek analiz w 
zakresie identyfikacji obszarów 
nierówności oraz wdrożeń w celu 
ich ograniczania  

Brak dobrze zarządzanych 
programów wykonawczych w 
odniesieniu do sygnalizowanych 
problemów 

Dostępność do świadczeń  Wzrost ograniczeń; Wzrastająca 
liczba badań i analiz   

Niski poziom finansowania i braki w 
koordynacji, sprzyjające wzrostowi 
ograniczeń 

Jakość świadczeń i funkcjonowania 
świadczeniodawców 

Poprawa w wyniku oddolnych 
inicjatyw podmiotów zdrowotnych, 
m.in. uzyskiwanie certyfikatów 
jakości i akredytacji; Wzrastająca 
liczba badań i programów 
wdrożeniowych 

Brak wystarczających rozwiązań 
systemowych, wymuszających 
poprawę jakości i premiujących 
wysoką jakość świadczeń  

Efektywność techniczna Systematyczny postęp w wyniku 
oddziaływania szeregu czynników; 
Wzrost świadomości znaczenia 
problemu  

Zróżnicowany poziom wśród 
świadczeniodawców i w 
poszczególnych elementach 
systemu; Ograniczona liczba badań 
i analiz.  

Efektywność alokacyjna Stopniowe zastosowanie pewnych 
rozwiązań sprzyjających jej 
zwiększaniu   

Brak systematycznych analiz i 
rekomendacji w zakresie 
doskonalenia stosowanych 
mechanizmów  

Przejrzystość Powolne zwiększanie zakresu 
dostępnej informacji w odniesieniu 
do systemu publicznego  

Wiele istotnych danych jest 
niedostępnych (np. o 
funkcjonowaniu niepublicznej części 
systemu) lub trudnych do uzyskania; 
Nawet dane statystyki publicznej nie 
zawsze są przygotowane do 
udostępnienia; Brakuje regulacji o 
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nieformalnych (patrz rozdział trzeci).  

Podsumowanie 

Publikacja „HiT. Polska”, mając ustaloną i obowiązującą dla wszystkich krajów strukturę prezentacji, narzuciła 
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dostępności i jakości opieki zdrowotnej oraz zwiększanie jej efektywności alokacyjnej i technicznej. Wyróżnione cele, 
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nierówności oraz wdrożeń w celu 
ich ograniczania  

Brak dobrze zarządzanych 
programów wykonawczych w 
odniesieniu do sygnalizowanych 
problemów 
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świadczeniodawców 
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inicjatyw podmiotów zdrowotnych, 
m.in. uzyskiwanie certyfikatów 
jakości i akredytacji; Wzrastająca 
liczba badań i programów 
wdrożeniowych 

Brak wystarczających rozwiązań 
systemowych, wymuszających 
poprawę jakości i premiujących 
wysoką jakość świadczeń  

Efektywność techniczna Systematyczny postęp w wyniku 
oddziaływania szeregu czynników; 
Wzrost świadomości znaczenia 
problemu  

Zróżnicowany poziom wśród 
świadczeniodawców i w 
poszczególnych elementach 
systemu; Ograniczona liczba badań 
i analiz.  

Efektywność alokacyjna Stopniowe zastosowanie pewnych 
rozwiązań sprzyjających jej 
zwiększaniu   

Brak systematycznych analiz i 
rekomendacji w zakresie 
doskonalenia stosowanych 
mechanizmów  

Przejrzystość Powolne zwiększanie zakresu 
dostępnej informacji w odniesieniu 
do systemu publicznego  

Wiele istotnych danych jest 
niedostępnych (np. o 
funkcjonowaniu niepublicznej części 
systemu) lub trudnych do uzyskania; 
Nawet dane statystyki publicznej nie 
zawsze są przygotowane do 
udostępnienia; Brakuje regulacji o  
obowiązku ich publikacji. 

Efekty zdrowotne  Stopniowa poprawa; Duże i 
dynamiczne osiągnięcia w 
wybranych obszarach (np. 
kardiologia)  

Zbyt wolny postęp w niektórych 
specjalnościach, a szczególnie w 
odniesieniu do chorób przewlekłych 
dotyczących starzejącej się 
populacji.  

Satysfakcja pacjenta  Wiele badań empirycznych, 
oceniających różne cechy i obszary 
systemu, identyfikujących przyczyny 
i skalę satysfakcji/dyssatysfakcji.  

 

Brak konsekwentnej polityki 
zwiększania poziomu satysfakcji w 
obszarach, gdzie jest ona 
szczególnie niska; Postępujący 
wzrost niezadowolenia z działania 
systemu jako całości. 

Wzrasta liczba publikacji i badań, w tym polskich, odnoszących się do poszczególnych wymiarów systemu ochrony 
zdrowia i porządkujących je od strony koncepcyjnej, terminologicznej oraz metodologicznej. Wzrasta też liczba badań 
empirycznych, a niektóre z nich nabierają charakteru systematycznego, co pozwala na gromadzenie wyników i ich 
porównywanie w czasie. Jednak w dalszym ciągu istnieją duże luki, tak na poziomie analiz teoretycznych, jak i przede 
wszystkim w zakresie bazy posiadanych i udostępnianych danych oraz opartych na nich analizach, ocenach i 
interpretacjach. Za stosunkowo lepiej rozwinięte, zarówno na poziomie teoretycznym, jak i empirycznym, należy uznać 
zagadnienia dostępności, korzystania i jakości opieki zdrowotnej. Jako najistotniejsze i bezpośrednio oceniane przez  
najważniejszych beneficjentów, czyli pacjentów, mają charakter priorytetowy. Do kwestii rzadziej podejmowanych, 
lecz bardzo istotnych z punktu widzenia oceny funkcjonowania systemu oraz zarządzania i regulacji, trzeba zaliczyć 
tematy z zakresu  nierówności w zdrowiu oraz efektywności alokacyjnej. Ogólne postulaty o konieczności podnoszenia 
efektywności na poziomie systemu jako całości i w poszczególnych jego segmentach powinny być poparte wynikami 
uporządkowanych oraz systematycznych analiz. Empiryczne badania efektywności są jednak trudne, zarówno z punktu 
widzenia metodologii, jak i dostępu do danych, a gdy podstawy informacyjne tworzone są przez indywidualne grupy 
autorów, to badania takie są bardzo kosztowne i przez to trudne do sfinansowania.  
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 Wzrasta liczba publikacji i badań, w tym polskich, odnoszących się do poszczególnych 
wymiarów systemu ochrony zdrowia i porządkujących je od strony koncepcyjnej, terminologicz-
nej oraz metodologicznej. Wzrasta też liczba badań empirycz-nych, a niektóre z nich nabierają 
charakteru systematycznego, co pozwala na gromadzenie wyników i ich porównywanie w czasie. 
Jednak w dalszym ciągu istnieją duże luki, tak na poziomie analiz teoretycznych, jak i przede 
wszystkim w zakresie bazy posiadanych i udostępnianych danych oraz opartych na nich anali-
zach, ocenach i interpretacjach. Za stosunkowo lepiej rozwinięte, zarówno na poziomie teore-
tycznym, jak i empirycznym, należy uznać zagadnienia dostępności, korzystania i jakości opieki 
zdrowotnej. Jako najistotniejsze i bezpośrednio oceniane przez najważniejszych beneficjentów, 
czyli pacjentów, mają charakter priorytetowy. Do kwestii rzadziej podejmowanych, lecz bardzo 
istotnych z punktu widzenia oceny funkcjonowania systemu oraz zarządzania i regulacji, trzeba 
zaliczyć tematy z zakresu nierówności w zdrowiu oraz efektywności alokacyjnej. Ogólne postulaty 
o konieczności podnoszenia efektywności na poziomie systemu jako całości i w poszczególnych 
jego segmentach powinny być poparte wynikami uporządkowanych oraz systematycznych analiz. 
Empiryczne badania efektywności są jednak trudne, zarówno z punktu widzenia meto-dologii, 
jak i dostępu do danych, a gdy podstawy informacyjne tworzone są przez indywidualne grupy 
autorów, to badania takie są bardzo kosztowne i przez to trudne do sfinansowania.

 
obowiązku ich publikacji. 

Efekty zdrowotne  Stopniowa poprawa; Duże i 
dynamiczne osiągnięcia w 
wybranych obszarach (np. 
kardiologia)  

Zbyt wolny postęp w niektórych 
specjalnościach, a szczególnie w 
odniesieniu do chorób przewlekłych 
dotyczących starzejącej się 
populacji.  

Satysfakcja pacjenta  Wiele badań empirycznych, 
oceniających różne cechy i obszary 
systemu, identyfikujących przyczyny 
i skalę satysfakcji/dyssatysfakcji.  

 

Brak konsekwentnej polityki 
zwiększania poziomu satysfakcji w 
obszarach, gdzie jest ona 
szczególnie niska; Postępujący 
wzrost niezadowolenia z działania 
systemu jako całości. 

Wzrasta liczba publikacji i badań, w tym polskich, odnoszących się do poszczególnych wymiarów systemu ochrony 
zdrowia i porządkujących je od strony koncepcyjnej, terminologicznej oraz metodologicznej. Wzrasta też liczba badań 
empirycznych, a niektóre z nich nabierają charakteru systematycznego, co pozwala na gromadzenie wyników i ich 
porównywanie w czasie. Jednak w dalszym ciągu istnieją duże luki, tak na poziomie analiz teoretycznych, jak i przede 
wszystkim w zakresie bazy posiadanych i udostępnianych danych oraz opartych na nich analizach, ocenach i 
interpretacjach. Za stosunkowo lepiej rozwinięte, zarówno na poziomie teoretycznym, jak i empirycznym, należy uznać 
zagadnienia dostępności, korzystania i jakości opieki zdrowotnej. Jako najistotniejsze i bezpośrednio oceniane przez  
najważniejszych beneficjentów, czyli pacjentów, mają charakter priorytetowy. Do kwestii rzadziej podejmowanych, 
lecz bardzo istotnych z punktu widzenia oceny funkcjonowania systemu oraz zarządzania i regulacji, trzeba zaliczyć 
tematy z zakresu  nierówności w zdrowiu oraz efektywności alokacyjnej. Ogólne postulaty o konieczności podnoszenia 
efektywności na poziomie systemu jako całości i w poszczególnych jego segmentach powinny być poparte wynikami 
uporządkowanych oraz systematycznych analiz. Empiryczne badania efektywności są jednak trudne, zarówno z punktu 
widzenia metodologii, jak i dostępu do danych, a gdy podstawy informacyjne tworzone są przez indywidualne grupy 
autorów, to badania takie są bardzo kosztowne i przez to trudne do sfinansowania.  
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8. Podsumowanie

 Transformacja polityczna i gospodarcza, jaka dokonała się w Polsce w ciągu ostatnich 
dwóch dekad, obfi towała na początku lat 90. wprowadzaniem w życie licznych reform insty-
tucjonalnych i ekonomicznych, które radykalnie zmieniły system funkcjonowania państwa 
i gospodarki. W sektorze ochrony zdrowia pierwsze zmiany systemowe nie miały równie rady-
kalnego charakteru. Początkowe zmiany dostosowywały sektor ochrony zdrowia do zmieniającego 
się otoczenia (np. rynkowych cen leków i sprzętu medycznego) oraz wprowadzały elementy swobody 
działania (ustawa o samodzielności szpitali) i zasad rynkowych do niektórych części systemu (prywa-
tyzacja założycielska w POZ i AOS). Dopiero w końcu lat 90, wraz z wprowadzeniem innych reform 
społecznych, dokonała się zasadnicza reforma w sektorze zdrowotnym, polegająca na zmianie zasad 
i mechanizmów jego fi nansowania oraz organizacji w zdecentralizowanej strukturze administracyjnej 
państwa. Reformę tę cechował pewien brak ciągłości i konsekwencji (np. wprowadzenie kas 
chorych, a następnie zastąpienie ich centralną instytucją – NFZ), ale główny kierunek przemian 
został utrzymany, mimo zmian ekip rządzących. W celu poprawy alokacji środków fi nansowych 
NFZ pomiędzy poszczególne rodzaje opieki, wdrożono mechanizmy, które w wyższym stopniu 
(chociaż ciągle niewystarczającym) odzwierciedlają rzeczywiste koszty opieki (JGP w opiece 
szpitalnej i obecnie także w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej). Poprawiły się wynagrodzenia 
lekarzy i efektywność techniczna funkcjonowania szpitali.

 Przedmiotem krytyki było przede wszystkim zbyt wolne tempo przekształceń dopeł-
niających podstawową reformę. Doskwierał przy tym brak zaplecza eksperckiego i możliwości 
poprzedzania zmian szczegółowymi analizami i rachunkami symulacyjnymi. Stopniowo sytuacja 
ulegała poprawie. Zaplecze eksperckie w procesach decyzyjnych zostało istotnie wzmocnione, 
głównie przez wprowadzenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i rozszerzenie kompe-
tencji dawnego Państwowego Zakładu Higieny oraz przemianowanie go na Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego. Na uwagę zasługują także ekspertyzy wykonywane przez Instytut Zdrowia 
Publicznego Collegium Medicum UJ w Krakowie, powstałego w 1991 r. na bazie pierwszej Szkoły 
Zdrowia Publicznego w Polsce i szerzej – w regionie krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

 Ograniczone fi nansowanie, silniej odczuwane w okresie globalnego kryzysu fi nansowe-
go, jest prawdopodobnie największą przeszkodą w osiągnięciu dostępnej i dobrej jakościowo 
opieki zdrowotnej oraz wzrostu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania systemu. Dobrowol-
ne ubezpieczenie zdrowotne oraz/lub współpłacenie jako proponowane dodatkowe źródła 
fi nansowania nie są politycznie i społecznie akceptowane, mimo wzrostu udziału prywatnych 
wydatków na zdrowie.

 Zmiany instytucji i mechanizmów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w warunkach 
ograniczonych środków nie przynoszą oczekiwanych skutków w zakresie dostępności. Przeciwnie, 
w wyniku wzrostu oddziaływania czynników popytowych (wzrost potrzeb zdrowotnych), odczucia 
zmniejszającej się dostępności wzrastają na sile. Na poprawę dostępności może mieć wpływ 
zwiększenie funkcji koordynacyjnych w sektorze, który jest obecnie istotnie podzielony i to 
w wielu wymiarach: fi nansowania, usytuowania w strukturze administracyjnej, organizacji 
i odpowiedzialności.
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 Istotnym problemem funkcjonowania sektora zdrowotnego jest brak równowagi finan-
sowej. Wiele szpitali publicznych boryka się z problemami narastającego zadłużenia. Propozycje 
rozwiązania tej kwestii poprzez przekształcenie samodzielnych szpitali publicznych w spółki 
prawa handlowego, skutkujące komercjalizacją i prywatyzacją placówek, spotykały się ze zdecy-
dowanym sprzeciwem, a także zostały mocno upolitycznione - z powodu obaw przed odpłatną 
opieką zdrowotną i ryzykiem pogorszenia dostępu do opieki dla najuboższych. Niemniej jed-
nak ustawa z 2011 r. o działalności leczniczej będzie prawdopodobnie miała wpływ na wzrost 
skłonności samorządów terytorialnych do przekształcania szpitali w spółki. Czas pokaże, czy i jak 
komercjalizacja i prywatyzacja szpitali wpłynie na dostępność, przystępność (ceny) i jakość opieki 
zdrowotnej w Polsce.

 W obszarze zapewniania odpowiedniej jakości usług zdrowotnych podejmuje się pewne 
działania sprzyjające poprawie, np. opracowane zostały standardy akredytacyjne dla szpitali 
i opieki podstawowej, które są coraz szerzej wprowadzane w życie. Niemniej jednak, nadal brakuje 
standardów postępowania w wielu obszarach opieki (np. w rehabilitacji), co utrudnia całościowe 
nadzorowanie jakości opieki zdrowotnej.

 Istotne zagrożenie dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia stanowi zwiększający się 
niedobór personelu medycznego. Poprawa sytuacji, oprócz podejmowanych dotychczas jedynie 
doraźnych interwencji, wymagać powinna zastosowania podejścia bardziej strategicznego.

 Pewne działania podjęte zostały także w dziedzinie poprawy systemu informacji w ochronie 
zdrowia, ale postawione cele i uchwalone regulacje są jeszcze dalekie od uzyskania znaczących 
efektów, zaś innowacyjne rozwiązania pilotażowe prowadzone były na niewielką skalę. Komplet-
ny i nowoczesny system niezbędnych dla ochrony zdrowia informacji przyczyni się do poprawy 
zarządzana zasobami pracy i infrastrukturą oraz umożliwi stosowanie narzędzi planistycznych 
i prognostycznych, stanowiąc wsparcie dla decydentów polityki zdrowotnej. Sprzyjać będzie 
ponadto bardziej efektywnemu wykorzystywaniu zasobów finansowych oraz w efekcie końco-
wym - poprawie jakości opieki nad pacjentami.

mimasik
Typewritten Text
powrót do spisu treści
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Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2009 Nr 19, poz. 101)
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Rada Europejska: Dyrektywa Rady 89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotycząca przejrzystości 
 środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez
 człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, Bruksela,
 Rada Europejska, 1989
Rada Ministrów : Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r., Rada Ministrów, 
 Warszawa 2007
Rada Ministrów: Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów, Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.,
 Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 239, poz. 1594
Rada Ministrów: Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego 
 Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 24, poz. 128

9.3 Metodologia i proces tworzenia raportów HiT

 Raporty HiT przygotowywane są przez ekspertów krajowych we współpracy z pra-
cownikami Obserwatorium. Są one oparte na okresowo weryfi kowanym szablonie, który 
zawiera szczegółowe wytyczne, konkretne pytania oraz defi nicje, a także sugerowane źródła 
danych i przykłady niezbędne do sporządzenia raportu. Choć szablon zawiera kompleksowy 
zestaw pytań, można go stosować w sposób elastyczny, co umożliwia autorom i redaktorom 
dostosowanie go do sytuacji poszczególnych krajów. Najnowszy szablon jest dostępny online 
pod adresem: http://www.euro.who.int/en/home/projects/observatory/publications/health-
system-profi les-hits/hit-template-2010.

 Przy opracowywaniu HiT autorzy korzystają z wielu źródeł danych, począwszy od 
statystyk krajowych, poprzez krajowe i regionalne dokumenty rządowe, po różnego rodzaju 
publikacje. Ponadto, wykorzystywane są międzynarodowe źródła danych, takie jak bazy WHO, 
OECD i Banku Światowego. Baza OECD Health Data zawiera ponad 1200 wskaźników dla 34 
krajów OECD. Dane bazują na informacjach zebranych przez krajowe urzędy statystyczne 
i ministerstwa zdrowia. Bank Światowy udostępnia bazę World Development Indicators, która 
również zawiera dane pochodzące z ofi cjalnie uznanych źródeł międzynarodowych.

 Oprócz informacji i danych dostarczonych przez ekspertów krajowych, Obserwatorium 
zapewnia zestaw standardowych wykresów opracowanych na podstawie danych pochodzących 
z europejskiej bazy WHO Health for All database. Baza ta zawiera ponad 600 wskaźników zdefi -
niowanych przez Europejskie Biuro Regionalne WHO w celu monitorowania strategii „Zdrowie 
we wszystkich politykach w Europie” (Health in All Policies in Europe). Baza jest aktualizowana 
dwa razy w roku na podstawie różnych źródeł, głównie jednak na podstawie ofi cjalnych danych 
dostarczanych przez rządy, jak również w oparciu o statystyki dotyczące zdrowia, zbierane przez 
jednostki statystyczno-techniczne Europejskiego Biura Regionalnego WHO. Standardowe dane 
bazy Health for All zostały ofi cjalnie zatwierdzone przez rządy krajowe. Począwszy od lata 2007 
r., wszystkie kolejne edycje bazy danych Health for All obejmują swych zakresem 27 krajów 
członkowskich rozszerzonej UE.
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  Typowy raport HiT składa się z dziewięciu rozdziałów. 

 1. Wprowadzenie: nakreśla szerszy kontekst systemu opieki zdrowotnej w danym kraju, 
  w tym geografię i demografię , kontekst gospodarczy i polityczny oraz stan zdrowia 
  ludności.

 2. Organizacja i kontrola: zawiera opis organizacji, zarządzania, planowania i regulowania 
  systemu ochrony zdrowia w danym kraju, a także tła historycznego systemu; opisuje 
  głównych aktorów i ich kompetencje;  a także charakteryzuje poziom upełnomocnienia 
  pacjenta w obszarze informacji, wyboru, uprawnień, procedur składania skarg, 
  zaangażowania społecznego i transgranicznej opieki zdrowotnej.

 3. Finansowanie: obejmuje informacje na temat poziomu wydatków oraz ich struktury 
  według różnych obszarów świadczeń, źródeł dochodu, gromadzenia i podziału środków, 
  zakresu podmiotowego, zakresu przedmiotowego, stopnia obciążenia świadczenio- 
  biorców opłatami bezpośrednimi, oddziaływania dobrowolnego ubezpieczenia zdro- 
  wotnego i sposobu wynagradzania świadczeniodawców.

 4. Zasoby materialne i ludzkie: rozdział z jednej strony obejmuje zagadnienia planowania 
  i podziału zasobów finansowych i majątkowych, inwestycji, infrastruktury i sprzętu 
  medycznego, a także zakres stosowania technologii informatycznych oraz e-zdrowia, 
  a z drugiej - zagadnienia zasobów pracy w systemie opieki zdrowotnej, w tym infor- 
  macji dotyczących tendencji podaży kadr medycznych, mobilności zawodowej, 
  szkolenia i ścieżek kariery.
 
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych: koncentruje się na przedstawieniu organiza- 
  cji i udzielania świadczeń oraz ścieżek pacjentów w uzyskaniu dostępu do nich; obejmuje 
  wszystkie rodzaje udzielania świadczeń: zdrowie publiczne, podstawową opiekę 
  zdrowotną (POZ), ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) i wysokospecjalistyczną 
  opiekę stacjonarną, opiekę dzienną, ratownictwo medyczne, zaopatrzenie w leki, re- 
  habilitację medyczną, opiekę długoterminową, świadczenia dla opiekunów nieformal- 
  nych, opiekę paliatywną, ochronę zdrowia psychicznego, opiekę stomatologiczną, 
  medycynę komplementarną i alternatywną, oraz szczególne uprawnienia dla wybranych 
  grup społecznych.
 
 6. Główne reformy systemu ochrony zdrowia: rozdział zawiera przegląd reform, analizę 
  polityki i zmian organizacyjnych oraz prognozę na przyszłość.
 
 7. Ocena systemu ochrony zdrowia: zawiera ocenę deklarowanych celów systemu ochrony 
  zdrowia, ochrony finansowej i równości finansowania; satysfakcji świadczeniobiorcy 
  i równości dostępu do opieki zdrowotnej; korzyści zdrowotnych opieki; efektywności 
  i jakości świadczeń; efektywności systemu ochrony zdrowia; przejrzystości i odpowie- 
  dzialności społecznej.

 Autorzy HiT są zachęcani, by ich teksty zawierały szczegółowe omówienie danych, w tym 
standardowych danych przygotowanych przez pracowników Obserwatorium, szczególnie jeśli 
istnieją rozbieżności pomiędzy danymi pochodzącymi z różnych źródeł.
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 Szczególnie ważna jest jakość raportów HiT, ponieważ stanowią one źródło wsparcia 
procesów formowania polityki i metaanaliz. Raporty HiT są przedmiotem szerokich konsultacji 
zarówno na etapie pisania, jak i redagowania, co wymaga iteracji. Następnie, są one przedmio-
tem:

 Rygorystycznego procesu oceny;

 Podczas fi nalizowania raportu podejmowane są dalsze wysiłki w celu
 zapewnienia jakości, które koncentrują się na adjustacji i korekcie;

 Raporty HiT są rozpowszechniane w formie drukowanej, publikacji elektro-
 nicznych, tłumaczeń i prezentacji konferencyjnych. Redaktor raportu wspiera
 autorów podczas całego procesu opracowywania i dzięki ścisłej współpracy
 z nimi zapewnia optymalny sposób realizacji wszystkich etapów tego procesu.

 Jeden z autorów raportu jest jednocześnie członkiem zespołu pracowników Obserwa-
torium i jest odpowiedzialny za wspieranie innych autorów w trakcie całego procesu pisania 
oraz przygotowania publikacji. Autor ten konsultuje się ściśle z pozostałymi autorami w celu 
zapewnienia efektywnego sposobu realizacji wszystkich etapów tego procesu oraz uzyskania 
gwarancji, że raport będzie spełniał normy przewidziane dla tej serii, tak by mógł on wspierać 
zarówno krajowe procesy decyzyjne, jak również służyć porównaniom pomiędzy poszczegól-
nymi krajami.

9.4 Proces weryfi kacji

 Proces weryfi kacji składa się z trzech etapów. Tekst HiT jest najpierw sprawdzany, recen-
zowany i zatwierdzany przez redaktorów serii z Europejskiego Obserwatorium. Następnie jest 
wysyłany do recenzji dwóm niezależnym ekspertom akademickim, których uwagi i poprawki 
są uwzględniane w tekście, dokonywane są również odpowiednie modyfi kacje. Tekst jest na-
stępnie przesyłany do odpowiedniego ministerstwa zdrowia lub innej odpowiedniej instytucji 
rządowej. Udział merytorycznego kierownictwa tych organów jest ograniczony do ewentualnej 
weryfi kacji błędów faktografi cznych w zawartości raportu.

 8. Podsumowanie: wskazuje kluczowe wnioski; podkreśla wnioski płynące ze zmian
  systemu opieki zdrowotnej; oraz podsumowuje dalsze wyzwania i perspektywy
  na przyszłość.
 
 9. Aneksy: obejmują spis literatury, materiały źródłowe, adresy przydatnych stron inter-
  netowych i akty prawne.
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Profile „Systemy Ochrony Zdrowia w Okresie Przemian”

Seria wydawnicza Europejskiego Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej

 Profile krajowe z serii „Systemy Ochrony Zdrowia w Okresie Przemian (HiT) są analitycz-
nym opisem systemów ochrony zdrowia oraz przeprowadzanych i planowanych reform. Mają 
one na celu przedstawienie stosownych informacji porównawczych stanowiących wsparcie dla 
decydentów i analityków w rozwijaniu systemów ochrony zdrowia i reform w krajach Europej-
skiego Regionu WHO oraz poza nim. Seria tworzy bloki tematyczne, które można wykorzystać 
w celu:

♦ uzyskania szczegółowej wiedzy o różnych podejściach do organizacji, finansowania
 i udzielania świadczeń zdrowotnych oraz roli głównych podmiotów w systemach opieki zdro- 
 wotnej;

♦ opisania procesu, treści i realizacji programów reform ochrony zdrowia;

♦ zwrócenia uwagi na wyzwania i obszary, które wymagają głębszej analizy;

♦ rozpowszechniania informacji na temat systemów ochrony zdrowia i wymiany
 doświadczeń związanych z poszczególnymi strategiami reform między poli 
 tykami i analitykami z krajów Europejskiego Regionu WHO.

Jak uzyskać HiT

Wszystkie krajowe profile HiT są dostępne w formacie PDF pod adresem:

www.healthobservatory.eu, gdzie można również dołączyć do listy dyskusyjnej, aby otrzymy-
wać comiesięczne aktualizacje dotyczące działalności Europejskiego Obserwatorium Polityki 
i Systemów Opieki Zdrowotnej, w tym nowe raporty HiT, książki z serii publikowanej we współ-
pracy z Open University Press, Streszczenia polityki (Policy briefs), Podsumowania polityki (Policy 
summaries), newsletter EuroObserver i czasopismo EuroHealth.

Drukowany egzemplarz HiT w wersji angielskiej
można zamówić pisząc na adres:

info@obs.euro.who.int
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Lista dotychczas opublikowanych krajowych raportów HiT:
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