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GEOMETRIA 
RYNKU ZDROWIA
Co zmieni ustawa o zdrowiu publicznym? Jak wygląda  
sytuacja lekarzy i pacjentów w Polsce? Czy warto prze-
kształcić szpital w spółkę prawa handlowego? W jaki sposób 
przygotować się na wdrożenie e-dokumentacji medycznej?  
Do czego są nam potrzebne prywatne ubezpieczenia zdro-
wotne? Jaka przyszłość czeka rynek farmaceutyczny?

Szukając odpowiedzi na najbardziej aktualne pytania,  
kreślimy obraz rynku ochrony zdrowia, szukamy wzoru  
na dobre rozwiązania systemowe.
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Dr n. med. BeAtA MAłeckA-liBerA 
Wiceminister Zdrowia

W ciągu jednego dnia w Polsce umiera 
ok. 1050 osób. Około 460 – 470 z nich 
w następstwie chorób układu krążenia, 
260 z powodu nowotworów złośliwych. 
Z tych 380 tys. śmierci, które zdarzają 
się w ciągu roku, 1/3 to są zgony przed-
wczesne. Na pewno można im zapobiec. 
W jaki sposób? Poprzez profilaktykę, 
świadomość, nowe podejście do dbania 
o zdrowie.

Choroby cywilizacyjne, czyli choroby 
związane ze stylem życia to plaga, z któ-
rą medycyna naprawcza nie jest w sta-
nie już sobie poradzić. To one dominują, 
jeżeli chodzi o umieralność. Poza tym, 
koszty chorób cywilizacyjnych, które są 
chorobami przewlekłymi, gwałtownie 
wzrastają. Dawniej choroby średnio le-
czono około roku, teraz – 8 lat. Całko-
wite koszty leczenia dolegliwości ser-

cowo-naczyniowych (hospitalizacja, 
leki, produktywność utracona z powodu 
wcześniejszych rent i emerytur, przed-
wczesna umieralność, zwolnienia cho-
robowe) w 2011 roku wyniosły 41,9 mld 
zł. 3,5 mld zł to koszty spowodowane 
tylko samą otyłością, a 4,5 mld to kosz-
ty, jakie generuje cukrzyca.

Pamiętajmy jednak, że są to choroby, 
na które my i nasze środowisko mamy 
wpływ, ale musimy myśleć o zdrowiu 
zupełnie inaczej niż dotychczas. Nie po-
przez chorobę, a zapobieganie, nie po-
przez leczenie powikłań, a prewencję, bo 
zbyt wielu z nas o swoich chorobach do-
wiaduje się dopiero wtedy, gdy na pre-
wencję jest już zdecydowanie za późno. 
To właśnie zapoczątkować ma ustawa 
o zdrowiu publicznym.

Obecnie różne ministerstwa, NFZ, sa-
morządy realizują programy profilaktycz-
ne i zdrowotne z zakresu zdrowia publicz-

nego. Z jednej strony mamy dużą ilość 
programów, z drugiej – nieregularne roz-
mieszczenie na terenie Polski i brak spra-
wozdawczości. Nie wiemy, ile z nich rze-
czywiście daje efekt, bo większości nie 
oceniamy, nie mierzymy, nie badamy. 
Dlatego ustawa o zdrowiu publicznym 
wprowadzi koordynację działań w zakre-
sie zdrowia publicznego, a także koniecz-
ność diagnozowania problemów i racjo-
nalnego planowania interwencji. Dodat-
kowo umożliwi wspieranie samorządów 
lokalnych, w szczególności małych gmin, 
w realizowaniu ustawowych obowiązków 
związanych z promowaniem i ochroną 
zdrowia, poprzez motywowanie, wspiera-
nie, dostarczanie wiedzy o wpływie czyn-
ników ryzyka na zdrowie i umiejętności 
skutecznego tworzenia warunków, które 
będą sprzyjać utrzymaniu i polepszaniu 
zdrowia społeczności.

W tym celu, ustawa o zdrowiu pub-
licznym powołuje Pełnomocnika Rządu 

»�Ustawa��
o�zdrowiu�pub-
licznym�pozwoli�
lepiej�planować,�
koordynować�
i�mierzyć�efekty�
programów�pro-
mocji�i�ochrony�
zdrowia.«

Co nowego wniesie ustawa o zdrowiu publicznym  
do polskiego systemu ochrony zdrowia?
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większych partii politycznych. Niestety, 
skończyło się tylko na tych rekomenda-
cjach. Zabrakło konsekwencji i determi-
nacji w dalszych działaniach i przy ich 
wdrażaniu. Warto jednak przypomnieć 
wypracowane rekomendacje. Zakłada-
ły one wprowadzenie niewielkiej od-
płatności, przynajmniej za część zdro-
wotnych świadczeń gwarantowanych, 
oraz za świadczenia towarzyszące (m.in. 
koszty zakwaterowania i wyżywienia 
pacjentów) przy jednoczesnej organi-
zacji pomocy finansowej dla osób, dla 
których dopłaty mogłyby stanowić ba-
rierę dostępu do świadczeń. Zgodzono 
się również, że należy uporządkować 
i urealnić koszyk świadczeń gwaranto-
wanych, stwarzając wykaz świadczeń 
bezpłatnych, częściowo odpłatnych 
i odpłatnych, gwarantując jednocześnie 
odpowiednie środki na ich finansowa-
nie. Źródłem finansowania świadczeń 
miałyby być ubezpieczenia. Uczestni-
cy „białego szczytu” potwierdzili po-
trzebę budowania takiego systemu, któ-
ry docelowo pozwalałby na przejmowa-
nie zadań powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego przez konkurujących ze 
sobą ubezpieczycieli publicznych i nie-
publicznych z zachowaniem zasady so-
lidaryzmu społecznego. Zaakceptowano 
też ideę dodatkowych ubezpieczeń zdro-
wotnych, które nie powinny obejmować 
swoim zakresem tego, co jest już zagwa-
rantowane przez płatnika publicznego, 
ani prowadzić do zrzekania się upraw-
nień nabytych w ramach obowiązko-
wo opłacanego ubezpieczenia. Rolnicy 
płaciliby składkę, tak jak inni obywa-
tele. Budżet państwa powinien pokry-
wać składki na powszechne ubezpiecze-
nie zdrowotne jedynie za te osoby, któ-
re nie mają możliwości samodzielnego 

ANNA JANcZeWskA-rADWAN
Minister ds. systemu ochrony zdrowia
gospodarczego gabinetu cieni Bcc

System ochrony zdrowia w Polsce wy-
maga wypracowania, ponad partyjny-
mi podziałami i interesami, wizji oraz 
strategii w długofalowej perspekty-
wie, z uwzględnieniem wszystkich wy-
zwań, jakie przed nim stoją, w tym prze-
de wszystkim problemu starzejącego 
się społeczeństwa. Jest to fundamental-
na sprawa, bowiem różne zmiany i nowe 
regulacje, jakie są wprowadzane przez 

kolejne rządy, nie zapewniają spójno-
ści, harmonii i efektywności systemu. 
W minionych latach podjęto szereg dys-
kusji i powstało kilka opracowań na ten 
temat. Nie udało się jednak dotąd wypra-
cować takiego dokumentu, który miałby 
moc wiążącą dla kolejnych rządów.

W 2008 roku „biały szczyt” ochro-
ny zdrowia, pod patronatem premiera 
Donalda Tuska, stworzył rekomenda-
cje w sprawie kierunków koniecznych 
zmian. Uczestniczyli w nim wszyscy in-
teresariusze rynku i przedstawiciele naj-

»�Policy�
paper�
dla�ochrony�
zdrowia�na�lata�
2014–2020�
zakłada�zmiany�
w�sposobie�
fi�nasowania�
opieki�
zdrowotnej.«

jakich zmian potrzebuje system ochrony zdrowia w Polsce?

do spraw zdrowia publicznego w randze 
sekretarza stanu, który będzie koordyno-
wał, inicjował i monitorował realizację 
przepisów przewidzianych projektowa-
ną ustawą. Planuje się także utworzenie 
Komitetu Sterującego Narodowego Pro-
gramu Zdrowia. W jego skład wchodzić 
będą sekretarze lub podsekretarze stanu, 

a także Radę do spraw zdrowia publicz-
nego, organ opiniotwórczo – doradczy 
dla Pełnomocnika.

Wykonywanie projektowanej ustawy 
będzie możliwe poprzez przyjęcie Naro-
dowego Programu Zdrowia – rozporzą-
dzenia Rady Ministrów, które będzie do-
kumentem strategiczno – wykonawczym.

Dzięki zmianom, jakie wniesie usta-
wa, a także w efekcie przyjęcia Na-
rodowego Programu Zdrowia, będzie 
możliwe wzmocnienie działań na rzecz 
zapobiegania chorobom (edukacja, pro-
filaktyka, motywowanie, stwarzanie do-
datkowych możliwości) i podnoszenie 
potencjału zdrowia. 
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ich opłacania. Zdaniem premiera Donal-
da Tuska, w 2008 roku składka na obo-
wiązkowe ubezpieczenie powinna od 
2010 roku wynosić 10 proc.

We wrześniu 2014 roku Minister-
stwo Zdrowia przedstawiło – zatwier-
dzoną przez rząd w tzw. „Policy paper 
dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020” 
– swoją wizję i strategię systemu ochro-
ny zdrowia. Wizja ta brzmi: „Zoriento-
wany na dłuższe życie w zdrowiu, po-
trzeby obecnego i przyszłego pacjenta 
oraz dostosowany do trendów demogra-
ficznych i epidemiologicznych system 
ochrony zdrowia, oparty na właściwych 
ilościowo i jakościowo: zasobach, proce-
sach i wartościach efektywnie zarządza-
nych i prawidłowo alokowanych”. Trud-

»�Wszechobecne�
wymagania�
biurokratyczne,�
nie�mające�
nic�wspólnego�
z�leczeniem,�
paraliżują�naszą�
pracę.«

Z jakimi problemami najczęściej borykają się lekarze w Polsce?

Dr ZytA kAźMiercZAk-ZAgórskA 
Wiceprezes Naczelnej rady lekarskiej

Z własnego doświadczenia ordynato-
ra na oddziale laryngologicznym przede 
wszystkim bardzo krytycznie oceniam 
tendencję rządzących do ustanawiania 
coraz to nowszych przepisów regulu-
jących szczegółowo zakres uprawnień, 
które w nieuzasadniony merytorycznie 
sposób ograniczają wykonywanie zawo-
dów lekarza i lekarza dentysty.

Wszechobecne wymagania biurokra-
tyczne, nie mające nic wspólnego z le-
czeniem, paraliżują naszą pracę i powo-
dują liczne utrudnienia oraz ogranicze-
nia dla pacjentów. Niezwykle aktualnym 
tego przykładem jest pakiet onkologicz-
ny wprowadzony w pośpiechu, z pomi-
nięciem konsultacji społecznych i bez pi-
lotażu, za to z zapowiedzią Ministerstwa 
Zdrowia, że ocenę reformy poznamy 
w kwietniu. Ale od stycznia to lekarze 
i pacjenci borykają się z wieloma prob-
lemami i pytaniami, na które odpowie-
dzi nie jest w stanie udzielić ani minister-
stwo, ani NFZ.

Sytuacja jest tym bardziej niepokoją-
ca, że środowisko lekarzy w Polsce bar-
dzo się starzeje – system opiera się na 

no się nie zgodzić z tak sformułowaną  
misją.

By ją urzeczywistnić, Ministerstwo 
Zdrowia zakłada w Policy Paper „zmia-
ny w sposobie finansowania opieki zdro-
wotnej oraz rozwiniętej i racjonalnie roz-
mieszczonej struktury służby zdrowia, 
jak również opracowanie nowego mo-
delu finansowania, uwzględniającego 
dopływ środków prywatnych”, w tym 
wprowadzenie dodatkowych ubezpie-
czeń zdrowotnych, jako alternatywnych, 
obok umów z NFZ, źródeł finansowania 
świadczeń zdrowotnych.

Ministerstwo Zdrowia, zgodnie 
z przedstawionymi założeniami, przewi-
duje też zwiększenie nakładów publicz-

nych w ochronie zdrowia do 6,1% PKB 
w 2020 roku, czyli do 120,2 mld zł.

Szkoda, że opracowana wizja nie zo-
stała jak dotąd poddana publicznej deba-
cie, dopracowana w części strategii i zaak-
ceptowana przez wszystkich interesariuszy 
rynku ochrony zdrowia. Jeżeli porówna-
my wypracowane rekomendacje „białe-
go szczytu” z 2008 roku z tym dokumen-
tem, nie powinno stanowić to problemu, bo 
w większości fundamentalnych zagadnień 
obydwa dokumenty są zgodne.

Może teraz nadszedł czas, by pod pa-
tronatem Prezydenta RP odbył się „bia-
ły szczyt ponad podziałami”, którego 
efektem byłoby uzyskanie narodowego 
konsensu w sprawie długofalowej wizji 
i strategii dla ochrony zdrowia? 

pracownikach po 50 roku życia. Coraz 
więcej specjalistów decyduje się też na 
wyjazd – najczęściej są to anestezjolo-

dzy, patomorfolodzy, chirurdzy, radiolo-
dzy, specjaliści medycyny ratunkowej. 
Nakłady na ochronę zdrowia w Polsce są 
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ANNA sZcZerBAk 
Prezes Zarządu NAFis s.A.

Charakter spółek prawa handlowego oraz 
rola, jaką pełnią one w systemie ochrony 
zdrowia, ewoluuje. Mamy z roku na rok 
coraz więcej doświadczeń i odgrywamy 
coraz większe znaczenie. Przeciwstawia-
nie spółek i SPZOZ traci sens w sytua-
cji, gdy z jednej strony rośnie liczba szpi-
talnych spółek w 100 proc. należących 
do samorządu lokalnego, oraz jedną do 
skarbu państwa, a z drugiej strony – pry-
watne podmioty prowadzą spółki zapew-
niające w ramach kontraktu z NFZ kom-
pleksową opiekę medyczną na poziomie 
powiatów.

Na przykładzie prowadzonych prze-
ze mnie szpitali, które koncentrują się 
na jednym profilu działalności, dobrze 
widać, jak samorządy oraz podległe im 
placówki mogą żyć w harmonijnej sym-
biozie z prywatnymi podmiotami. So-
lidarnie dbamy o dobro mieszkańców, 
uzupełniając wzajemnie swoją działal-
ność. Nasza współpraca koncentruje się 
na profilaktyce prozdrowotnej dla lokal-
nych społeczności, w których prowadzi-
my działalność (Białe Soboty, pakiety 
badań profilaktycznych dla grup pacjen-

tów z wysokim ryzykiem zachorowań, 
itp.). Otwarta postawa, zarówno władz 
samorządowych jak i menedżerów pry-
watnych podmiotów leczniczych, w po-
łączeniu z możliwościami nowoczesnego 
szpitala, jego specjalistami i infrastruktu-
rą, może przynieść tylko dobre efekty na 
rzecz zdrowia mieszkańców.

Organy założycielskie SPZOZ, któ-
re chcą, by ich placówki miały podobne 
możliwości, co prywatne spółki, mają ot-
wartą drogę do przekształceń. Czy spół-
ka prawa handlowego to korzystniejsza 
forma niż samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej? Każda formuła ma 
swoje wady i zalety, przy czym od cza-
su wprowadzenia ustawy o działalności 
leczniczej, forma SPZOZ-u ma tych za-
let mniej niż kiedyś (z uwagi na wpro-
wadzone obostrzenia, które nie zezwa-
lają na bezkarne zadłużanie się takiego 
podmiotu).

Na pewno w szpitalu – spółce istnie-
je możliwość lepszego wykorzystania 
mocy, gdy kontrakt się kończy. Można 
przyjmować pacjentów komercyjnie. Ła-
twiej też jest spółką zarządzać, choć od-
powiedzialność zarządu jest duża. I jest 
ryzyko upadłości – nieobecne w SPZOZ. 

W spółce posiadanej przez prywatne-
go właściciela łatwiej jest wprowadzać 
w życie konieczne zmiany ze względu 
na krótszą ścieżkę podejmowania de-
cyzji czy realizacji zakupów. Utrudnie-
niem, zwłaszcza w czasie kłopotów fi-
nansowych płatnika, dużej konkurencji 
na rynku i jednocześnie wciąż mało za-
możnego społeczeństwa, może być ko-
nieczność osiągania zysku. Jednak to, 
czy dana placówka odnosi sukces, czy 
nie, nie zależy w głównej mierze od jej 
formy organizacyjno-prawnej. Olbrzy-
mie znaczenie ma zarządzanie na każ-
dym poziomie placówki, a zatem dobór 
odpowiednich, zmotywowanych ludzi, 
począwszy od kluczowych stanowisk po 
najbardziej szeregowe.

Nawet najlepsza strategia i najlepsi 
ludzie, ani tym bardziej zadowoleni pa-
cjenci, nie są jednak gwarantem oczeki-
wanego sukcesu komercyjnego. Rynek 
usług zdrowotnych to rynek silnie regu-
lowany. To, według jakich reguł się gra, 
ma pierwszorzędne znaczenie. Reguł zaś 
nie wyznacza zarząd szpitala – wszystko 
jedno, czy SPZOZ-u czy spółki, ale rząd 
i parlament przez ustawy, władza wyko-
nawcza – przez rozporządzenia, i płat-
nik – przez zarządzenia i politykę za-

Jaką przewagę mają podmioty medyczne przekształcone w spółki  
prawa handlowego? Czy to rozwiązanie sprawdza się w praktyce?

jednymi z najniższych w Europie. W kra-
jach zachodnich lekarze mają dużo lep-
szy dostęp do specjalistycznego sprzę-
tu i znacznie większe możliwości roz-
woju zawodowego, nie wspominając już 
chociażby o uregulowanym i przestrze-
ganym czasie pracy czy stabilniejszych 
wynagrodzeniach.

Z zaniepokojeniem obserwuję też 
problemy młodych lekarzy, jak na przy-
kład trudności w dostępie do specjaliza-
cji. Młody lekarz ma bardzo ograniczo-
ne możliwości pracy bezpośrednio po 
studiach, jeśli nie zakwalifikuje się do 
postępowania specjalizacyjnego. Coraz 
trudniej znaleźć miejsce akredytowane 

do specjalizacji, ponieważ NFZ ani MZ 
nie uwzględnia faktu prowadzenia szko-
lenia podczas kontraktowania. Zatem 
szpitale – ponieważ one głównie prowa-
dzą specjalizacje – nie są zainteresowa-
ne przyjmowaniem młodych lekarzy do 
pracy, gdyż rodzi to cały szereg zobo-
wiązań. Jest też problem z kierownikami 
specjalizacji. Dobrze wykształceni spe-
cjaliści coraz częściej podejmują pracę 
w ramach kontaktu, a wówczas nie mają 
czasu na szkolenie innych, tylko realizu-
ją własne zadania zgodne z kontaktem.

Myślę, że coraz bardziej dotkliwa dla 
lekarzy jest również presja społeczna 
spowodowana atakami medialnymi na 
środowisko lekarskie. Medialne wyro-

ki w pogoni za sensacją zapadają bardzo 
szybko i na długo zostają w pamięci spo-
łeczeństwa, przyczyniając się do osłabie-
nia relacji między lekarzem a pacjentem, 
w której zaufanie jest fundamentalnym 
elementem i ma istotny wpływ na osią-
gane efekty terapeutyczne.

Podsumowując – jesteśmy coraz star-
si, coraz bardziej obciążani biurokratycz-
nymi obowiązkami, niedofinansowa-
ny i chaotyczny system ogranicza nasze 
możliwości leczenia pacjentów, a przed 
nami jeszcze ryzyko, że nasi młodsi ko-
ledzy – zniechęceni wieloma kłopotami 
już na początku swojej zawodowej drogi 
– zdecydują się na opuszczenie kraju. 
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»�Silna�regulacja�
rynku�usług�
zdrowotnych�
w�ogromnej�
mierze�determi-
nuje�działalność�
placówek�i�ich�
sytuację.«

JOlANtA BilińskA 
Międzynarodowy sojusz Organizacji  
Pacjentów (iAPO)

Konieczność stworzenia wspólnej i wie-
lodyscyplinarnej polityki skierowanej na 
pacjenta jest symbolem opieki zdrowot-
nej XXI wieku. To wyzwanie obejmuje 
wszystkich uczestników procesu lecze-
nia: personel medyczny, pacjentów, de-
cydentów służby zdrowia, ekspertów, ad-
ministrację oraz organizacje pozarządo-
we. Dotyczy to także polityki medialnej, 
w której musimy zaprogramować wię-
cej miejsca na spoty reklamowe zachę-
cające do badań profilaktycznych, pro-
mocji zdrowego stylu życia, aktywności 
ruchowej i właściwego odżywiania. Jeśli 
zaprosimy do nich osoby medialnie zna-
ne i lubiane przez społeczeństwo, sukces 
mamy gwarantowany.

System ochrony zdrowia musi być tak 
dostosowany do człowieka chorego, by 
spełniał jego oczekiwania. Do tego mu-
simy zmierzać przy ustalaniu prioryte-
tów w medycynie. Chory, który zjawia 
się w przychodni, izbie przyjęć szpitala, 
pragnie być fachowo zdiagnozowany, 
leczony według aktualnych standardów 
medycznych, wyleczony niezależnie od 
źródła choroby. Bo dla pacjenta i jego 
rodziny najważniejsza jest jego choroba. 
O niej chce się dowiedzieć od lekarza, 
z nim chce rozmawiać językiem, który 
rozumie, ustalać plan leczenia, wiedzieć, 
jakie są najnowsze metody powrotu do 
zdrowia, leki i środki medyczne. Chce 
także poznać skutki i zdarzenia niepożą-
dane przy zastosowaniu zaproponowa-
nych metod leczenia.

Pacjent w centrum uwagi to pacjent, 

który świadomie podejmuje decyzje, któ-
ry współpracuje z lekarzem na zasadach 
partnerskich, który czuje się potrzebny, 
który potrafi rozmawiać o swoim zdro-
wiu i chorobie bez niepotrzebnego zaże-
nowania i wstydu. To pacjent aktywny, 
znający swoje prawa i obowiązki.

Jedna z pacjentek bariatrycznych pod-
czas wizyty u lekarza chirurga spytała 
o zabieg zmniejszenia żołądka. W od-
powiedzi otrzymała wydruk z Interne-
tu na temat nowej metody operacyjnej – 
to jest totalny błąd w komunikacji. Ale 
z drugiej strony skąd lekarze mają wie-
dzieć, jak rozmawiać z chorymi, co to 
jest empatia w kontaktach z pacjentem, 
jeśli na studiach medycznych proble-
mom tym poświęca się kilkanaście go-
dzin zajęć. To trzeba zmienić, włączyć 
studentów medycyny w wolontariat sto-

Jak budować rozwiązania, które stawiają pacjenta  
w centrum wszystkich procesów?

kupową. I to z tymi regułami w Polsce 
jest najtrudniej – zarówno spółkom, jak 
i SPZOZ-om.

W sytuacjach wymagających, takich 
jak kontraktowanie czy zmiana wycen, 
sektor prywatny i publiczny powinny 
w większej mierze współpracować, po-
nieważ zmiany zwykle uderzają w pod-
mioty w podobnym stopniu, niezależnie 
od ich formy prawnej czy układu właści-
cielskiego. Oczywiście na różnych płasz-
czyznach zabiegamy o te same pieniądze, 
których jest zbyt mało, jednak skonflik-
towanie środowiska niczemu dobremu 
nie służy. Powinniśmy wszyscy razem 
zabiegać o wzrost nakładów na ochro-
nę zdrowia, które biorąc pod uwagę po-
ziom PKB, są w Polsce jednymi z naj-
niższych w Europie. Powinniśmy też 
wspólnie lobbować na rzecz korzystne-
go i przede wszystkim przejrzystego pra-
wa i jego stosowania. Wspólnie zabiegać 
o unijne fundusze, zwłaszcza, że w no-
wej perspektywie wysoko ceniona jest 
współpraca. Mamy bardzo wiele wspól-
nego, nie jesteśmy w opozycji, musimy 
o tym pamiętać. 
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Dr hab. christOPh sOWADA 
Wicedyrektor instytutu Zdrowia 
Publicznego, uniwersytet Jagielloński – 
collegium Medicum

O możliwościach szerokiego wykorzy-
stania narzędzia prywatnych dodatko-
wych ubezpieczeń zdrowotnych dys-
kutuje się w Polsce od lat. W praktyce 
jednak niewiele się dzieje. Nieobezna-
nego w temacie zewnętrznego obserwa-

tora brak postępu w sprawie implemen-
tacji takich ubezpieczeń może dziwić. 
Przecież wszyscy lub prawie wszyscy 
pomysł ten popierają: firmy ubezpiecze-
niowe, świadczeniodawcy, większość 
obywateli i polityków. Jednak gdy do-
chodzimy do kwestii szczegółowych, 
przynajmniej wśród decydentów prze-
waża dość powszechna postawa: „je-
stem za, a nawet przeciw”. Nikt nie jest 
przeciwko temu, żeby dodatkowe ubez-

pieczenia przyczyniły się do poprawy 
dostępności świadczeń i ich jakości, 
ale politycy obserwują bacznie słupki 
wyborcze i nie chcą uchodzić za zwo-
lenników rozwiązań, które doprowa-
dzą do jeszcze większego zróżnicowa-
nia w dostępie do świadczeń, nawet jeśli 
dla wszystkich byłby on lepszy. Widmo 
„medycyny dwóch klas”, przez dziesię-
ciolecia kształtujące kierunek polityki 
zdrowotnej w krajach Europy Zachod-

Czy wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych  
mogłoby poprawić dostępność do świadczeń i podnieść  
jakość usług medycznych?

warzyszeń i fundacji dedykowanych po-
mocy chorym. Taka praktyka w szpitalu, 
w domu przy karmieniu, czytaniu ksią-
żek, rozmowie z pacjentem zmieni ich 
perspektywę postrzegania choroby i cho-
rego, pokaże im codzienne problemy pa-
cjentów, o których rzadko rozmawia się 
w gabinecie, bo zwyczajnie nie ma na to  
czasu.

Organizacje pozarządowe, działające 
w kraju i za granicą, mają wielki wpływ 
na edukację i samopoczucie pacjenta. 
Zapewniają wsparcie psychologiczne, 
organizują spotkania, konferencje, war-
sztaty, koncerty charytatywne, przygo-
towują poradniki dla pacjentów, często 
tłumaczą na język polski najnowsze do-
niesienia o schorzeniach i terapiach np. 
chorób rzadkich. Ich istnienie jest istot-
ne dla systemu opieki zdrowotnej, ale nie 
ma ich na stronach Ministerstwa Zdro-
wia, Narodowego Funduszu Zdrowia. To 
jest właśnie zaniedbanie, bo wielu cho-
rych właśnie tam mogłoby dowiedzieć 
się, jakie organizacje zajmują się jego 
schorzeniem, jak się przyłączyć do in-
nych grup pacjentów.

Mówiąc szczerze, jestem zwolennicz-
ką spotkań „twarzą w twarz”, wymiany 
doświadczeń oraz pomysłów, spojrzenia 
na każdą innowację w ochronie zdrowia 
oczami pacjenta. Tylko taka perspekty-
wa zapewni mu dobrą jakościowo i bez-
pieczną opiekę zdrowotną. 

»�Skąd�lekarze�
mają�wiedzieć,�
jak�rozmawiać�
z�chorymi�
skoro�na�
studiach�temu�
zagadnieniu�
poświęca�się�
kilkanaście�
godzin�zajęć.«
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eWeliNA NAZArkO-luDWicZAk 
ekspert Pr medycznego, 
enmedica consulting

Prawdą jest, że od czasów białych 
niedziel wiele się zmieniło, ale sed-
no pozostaje to samo – wydarzenie 
prozdrowotne ma umożliwić kon-
takt z medycyną za pośrednictwem 
fachowych i kompetentnych eksper-
tów. I tu tkwi kluczowa cecha decydu-
jąca o tym, czy dane wydarzenie jest 
wartościowe czy nie. Szczerze mówiąc 
mam wrażenie, że coraz częściej „ak-

cent ochrony zdrowia” gości na wie-
lu wydarzeniach społecznych czy fe-
stynach na zasadzie „musi być” albo 
„taka moda”. Gdzieś pomiędzy gril-
lem, watą cukrową i sprzedawcą ba-
loników łapie nas miła Pani w białym 
fartuchu i zaprasza na badanie cukru 
tudzież ciśnienia. Hałas okropny, czę-
sto gorąco (bo latem urodzaj wszel-
kich pikników i dni miast), pomiędzy 
gofrem z bitą śmietaną a piwem doko-
nuje się pomiaru, z którego nic często 
nie wynika. Pacjent zdezorientowany, 
bo dostaje informację – no jakiś wyso-

ki ten poziom glukozy. Wizyta na stoi-
sku kończy się poradą „Pan to spraw-
dzi u swojego lekarza, dobrze?”. Dalej 
już tylko balonik w rękę, kolejna ulot-
ka do torby i następna osoba. Takich 
wydarzeń nie lubię. Cenię za to ta-
kie, które jednostki ochrony zdrowia 
przeprowadzają cyklicznie i „na włas-
ną modłę”, czyli wpisują się w świado-
mość swoich pacjentów na stałe. To 
trudniejsze do zrobienia, ponieważ 
wymaga regularności i dobrego przy-
gotowania, ale coraz częściej spotyka-
ne. Cyklicznie organizuje się spotkania  

W jaki sposób zorganizować skuteczną akcję promocji zdrowia 
i profilaktyki w placówce medycznej?

niej, nie jest obce polskiej debacie pub-
licznej.

Tymczasem dodatkowe ubezpiecze-
nia zdrowotne – jeśli pominiemy dość 
ekstrawaganckie rozwiązania francu-
skie i słoweńskie, gdzie mocno uspo-
łecznione służą głównie do sfinanso-
wania tej części kosztów świadczeń 
zdrowotnych, którą nie finansuje pod-
stawowe ubezpieczenie społeczne – są 
rozwiązaniem dla „wybranych”, dla tej 
części społeczeństwa, którą stać i która 
jednocześnie chce zapewnić sobie do-
stęp do dodatkowych świadczeń, lep-
szej jakości, rzadziej z krótszym cza-
sem oczekiwania. Oczywiście, grupę 
docelową można rozszerzać, subwen-
cjonując dodatkowe ubezpieczenia, 
np. poprzez ulgi podatkowe. Jednak na 
ogólnych ulgach podatkowych korzy-
stają głównie osoby wykazujące wyż-
sze dochody. Z kolei, jeśli wprowadzi-
my ulgi lub dotacje tylko dla biedniej-
szych, stwierdzając, że zakup przez 
nich prywatnych polis jest uzasadnio-
ny ze względu na zakres pozyskiwanej 
dodatkowej ochrony, musimy znaleźć 
logiczną odpowiedź na pytanie, dla-
czego ochrony takiej nie gwarantuje-
my w systemie podstawowym, skoro 
jest ona tak nieodzowna, że uzasadnia 
subwencjonowanie prywatnych ubez-
pieczeń.

Nie zapominajmy także, że firmy 
ubezpieczeniowe z reguły nie są insty-
tucjami charytatywnymi. I nie powinni-
śmy tego od nich wymagać, nawet jeśli 
one same czasami taki wizerunek włas-
ny starają się kreować. Poprawa jako-
ści pozyskiwanych świadczeń i lepsza 
dostępność muszą kosztować. Za przy-
słowiową, bo często jako przykład po-
dawaną składkę w kwocie 50 zł, zasad-
niczej poprawy nie można oczekiwać, 
a przynajmniej oczekiwać jej nie mogą 
osoby, które wykazują już nieco wyż-
sze ryzyko zdrowotne. A to przecież 
oni, a nie całkowicie zdrowi młodzi lu-
dzie myślą o ubezpieczeniu się.

Polska jest krajem, który stać już te-
raz na zapewnienie wszystkim miesz-
kańcom, w ramach zabezpieczenia pub-
licznego (np. ubezpieczenia w NFZ), 
dostępu do pełnego zakresu podsta-
wowych świadczeń ratujących zdro-
wie i życie. Nie jest to poziom możli-
wy do osiągnięcia np. w Niemczech czy 
Holandii, ani nie jest to poziom, który 
teraz nam się obiecuje. Ale jest to po-
ziom adekwatny do możliwości finan-
sowych wyznaczonych przez stan go-
spodarki nadrabiającej ciągle jeszcze 
zapóźnienia z okresu socjalizmu. Pry-
watne ubezpieczenia mogą być uzupeł-
nieniem, dodatkiem, ale nie dla wszyst-
kich. Nie oznacza to, że pewne korzyści 

z ich rozwoju nie odczuje całe społczeń-
stwo. Prywatne ubezpieczenia mogą fi-
nansować nowe, droższe technologie, 
które w przyszłości łatwiej będzie udo-
stępnić całemu społeczeństwu. Wyko-
rzystanie tego samego sprzętu w bada-
niach gwarantowanych wszystkim i ba-
daniach finansowanych wyłącznie przez 
ubezpieczenie prywatne może przyczy-
nić się do wzrostu mikroekonomicznej 
efektywności, oszczędności i zwiększe-
nia pola manewru w kierunku rozsze-
rzenia koszyka gwarantowanego. Wię-
cej bezpośrednich korzyści muszą jed-
nak uzyskiwać ci, którzy dodatkowe 
ubezpieczenie zakupią. W innym wy-
padku, co miałoby ich skłonić do wy-
kupienia polisy? 

»�Prywatne�ubezpie-
czenia�mogą�być�
uzupełnieniem,�
dodatkiem,�ale�nie�
dla�wszystkich.«
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ziomie 1,55 mln zł. W porównaniu do 
roku 2014, prawdopodobnie nie wzroś-
nie jednak liczba pacjentów. Oznacza to, 
że „dystrybucja ewentualnego sukcesu” 
w sprzedaży będzie najprawdopodobniej 
rozłożona nierównomiernie. Statystycz-
na apteka indywidualna lub należąca do 
mikrosieci osiągnęła w ostatnich 12 mie-
siącach 70% przeciętnego przychodu ap-

teki sieciowej (sieć zdefiniowana jako 5 
lub więcej aptek posiadających jednego 
właściciela). Różnice pomiędzy przy-
chodami omawianych dwóch typów ap-
tek stopniowo się pogłębiają.

Nadal systematycznie rośnie liczba 
aptek. Powstają głównie apteki siecio-
we. Wydaje się, że rok 2015 może być 
czasem, w którym nastąpi „nasycenie” 
rynku w sensie liczby aptek, szczegól-
nie w lokalizacjach poza centrami han-
dlowymi. Może to skutkować zmianami 
właścicielskimi oraz – co już miało i ma 
miejsce – zamknięciem części z nich. 
W konsekwencji dynamika wzrostu licz-
by aptek ulegnie zahamowaniu.

Jednym z najważniejszych trendów 
czy zjawisk, który dotyczy już i praw-
dopodobnie dotyczyć może w najbliższej 
przyszłości wielu aptek czy sieci aptecz-
nych, jest zapoczątkowanie zmian w po-
strzeganiu własnego przedsiębiorstwa. 
Aptekarze mają do dyspozycji coraz 
więcej narzędzi i informacji umożliwia-
jących m.in. porównywanie danej apteki 
czy grupy aptek do innych, stanowiących 
konkurencję na lokalnym rynku. Wiedza 
zaczyna być coraz bardziej w cenie i ła-

Jakie najważniejsze trendy zdominują  
rynek farmaceutyczny w najbliższych miesiącach?
Dr JArOsłAW FrąckOWiAk 
Prezes Pharmaexpert sp. z o.o.

Pierwsze dwa miesiące roku 2015 to 
czas rekordów na rynku aptecznym. Ry-
nek rośnie (wartościowo w cenach dla 
pacjenta) w tempie prawie 10% w po-
równaniu do analogicznego okresu roku 
ubiegłego. Motorem wzrostu jest w du-
żej mierze „sezon przeziębień”, który za-
owocował wzrostem wartości sprzedaży 
leków refundowanych aż o 12,3%. Ana-
logiczne wyniki dla sprzedaży odręcz-
nej – wzrost o 8,9%, dla leków na recep-
ty pełnopłatne – wzrost o 7,6%. Nadal 
rośnie liczba aptek, zatem wzrost obro-
tu w statystycznej aptece jest wprawdzie 
wysoki, ale nie tak spektakularny, jak dla 
całego rynku i wynosi 4,9%. Podobnie 
– jak wynika z dziennego monitorowa-
nia rynku PharmaExpert – wygląda sy-
tuacja w marcu.

Doskonałe wyniki sprzedaży na ryn-
ku są dobrym zwiastunem na kolejne 
miesiące. Według prognozy, wartość 
rynku aptecznego w całym 2015 roku 
przekroczy 30 mld zł, o 5,5% więcej niż 
w roku 2014. Statystyczna apteka w bie-
żącym roku może osiągnąć obrót na po-

»�Zwiększa�się�liczba�
aptek,�zwłaszcza�
tych�sieciowych.�
Czekają�nas�zmia-
ny�właścicielskie�
i�zamknięcie�
części�z�nich.«

dla pacjentów z określonym schorze-
niem, gdzie oprócz przekazywania 
najnowszej wiedzy, jak lepiej opano-
wać chorobę i jej skutki, jak z nią żyć, 
pacjenci wspierają się nawzajem, wy-
mieniając istotnymi i praktycznymi 
informacjami. Coraz częściej także za-
praszani są członkowie rodzin pacjen-
ta, u którego zdiagnozowano okre-
śloną chorobę – w toku kilku nawet 
spotkań przekazuje się mnóstwo po-
żytecznej i przydatnej wiedzy, wspie-
rającej najbliższe otoczenie w zapew-
nieniu właściwej opieki, ale także po-
godzeniu się z diagnozą, odnalezieniu 
po zmianie, jaką ona wywołała. Nie-
dawno na jednym ze spotkań ze stu-
dentami planowaliśmy cykl wydarzeń 
dla pacjentów na zasadzie burzy móz-
gów – co zrobić, by wydarzenie było 

atrakcyjne. Padło mnóstwo propozy-
cji: gadżety, ulotki, filmy video, napoje 
i przekąski, zachęcająca muzyka, ład-
ne wnętrze, świeże kwiaty, profesjo-
nalne stoisko, ogłoszenia w lokalnych 
mediach… Zabrakło tylko jednego – 
zapewnienia jak najlepszego zespo-
łu medycznego, który będzie dostęp-
ny przez czas trwania akcji. Od tego za-
czynamy planowanie każdej inicjatywy 
prozdrowotnej. Podstawowe pytanie: 
kto z lekarzy, pielęgniarek i edukato-
rek będzie mógł i chciał wziąć udział 
w wydarzeniu? Wspólnie z zespołem 
medycznym ustalamy, co będziemy ba-
dać, jakie warunki musimy zapewnić 
do zorganizowania tych badań i ile je-
steśmy w stanie ich wykonać. No i bie-
rzemy się do organizacji, czyli ogarnię-
cia całej reszty spraw. 

»�Wiele�akcji��
prozdrowotnych��
ma�festynowy��
charakter,�gdzie�
brakuje�profesjonalnej�
wiedzy�i�czasu��
dla�pacjenta.«
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MichAł ZOrZycki 
Dyrektor Wydziału systemów Ochrony  
Zdrowia, kAMsOFt s.A.

W zasadzie trudno mówić o błędach, bar-
dziej o problemach wynikających z fak-
tu, że cyfryzacja sektora ochrony zdro-
wia dopiero raczkuje. Po wprowadzeniu 
wymogu sprawozdawczości w formie 
elektronicznej, placówki medyczne sku-
piły się na informatyzacji rozliczeń – naj-
pierw z Kasami Chorych a potem NFZ, 
rozszerzając stopniowo dostępne syste-
my o kolejne procesy biznesowe. Nadal 
zbyt rzadko możemy mówić o komplek-
sowym procesie informatyzacji.

Wejście w życie tzw. Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM), które 
zostało przesunięte na 2017 rok, nakła-
da na placówki medyczne wiele nowych 
obowiązków. Pierwszym jest koniecz-
ność przygotowania się do informatyza-
cji poprzez inwestycje w infrastrukturę 
sprzętowo-sieciowo-programową. Para-
doksalnie, to stosunkowo proste i szybkie 
w realizacji zadanie, jednak w całej ope-
racji informatyzacji najbardziej koszto-
chłonne. Dlatego warto pomyśleć o nim 
wcześniej, aby koszty inwestycji realizo-
wanej w krótkim czasie nie przekroczy-
ły możliwości placówki. Zaraz po zakoń-
czeniu tej fazy następuje proces wyboru 
i wdrożenia oprogramowania bizneso-
wego, które w zależności od wielkości 
placówki i jej potrzeb, może być bardziej 
lub mniej rozbudowane. Proces wdroże-
nia mocno angażuje personel placów-
ki. Pracownicy przechodzą serię szko-
leń, omawiane są nowe standardy obie-
gu informacji, wzorce dokumentacji. 
Właśnie na tym etapie najczęściej poja-
wia się błąd niedoszacowania potrzeb-

nych nakładów czasowych. Negatyw-
nym skutkiem może być spowolnienie 
pracy w pierwszym okresie uruchomie-
nia, błędne wprowadzanie danych, ros-
nące zdenerowanie po stronie pacjentów 
i personelu. Pamiętajmy, że wartość sy-
stemu mierzymy umiejętnością jego ob-
sługi przez użytkownika.

Kolejnym, często pojawiającym się 
problemem, jest rozmijanie się oczeki-
wań i zadań wdrożeniowych pomiędzy 
firmą wdrażającą a klientem. Tutaj naj-
lepiej polegać na doświadczeniu dostaw-
cy rozwiązań IT i jego konsultantów. Ci 
mogą podpowiedzieć, w jaki sposób zop-
tymalizować niewydajne procesy, udo-
skonalić obsługę pacjenta i procedury 
sprawozdawcze, wskazać nowe, pomoc-
ne narzędzia pracy. Do tego jednak po-
trzebne jest wzajemne zaufanie, wspólne 
stworzenie strategii informatyzacji i bie-
żące konsultowanie postępów pracy oraz 
kolejnych wyzwań.

Kiedy system został już zainstalowa-
ny, skonfigurowany, a pracownicy prze-
szkoleni, przychodzi czas największej 
próby, czyli samodzielnej obsługi opro-
gramowania. Praca w warunkach rzeczy-
wistych, pod napięciem i w stresie – kie-
dy dodatkowo rośnie kolejka pacjentów 
i gdy pojawiają się sytuacje wyjątkowe, 
niestandardowe – jest dużym wyzwa-
niem. Osoby dobrze przygotowane i wy-
szkolone poradzą sobie bez problemów. 
Zresztą system powinien być tworem na 
tyle elastycznym, aby użytkownik mógł 
go stopniowo dopasowywać do swojego 
trybu pracy.

Ostatnim zagadnieniem jest reorga-
nizacja pracy w placówce. Wynika ona 

wprost z innego, niż w tradycyjnym mo-
delu, sposobu postępowania z dokumen-
tacją, która już jest tworzona w pełni 
elektronicznie. Zmiany te obejmują do-
stosowanie, a często wprowadzenie wie-
lu nowych regulacji i procedur postępo-
wania, rodzajów dokumentacji, ścieżek 
obiegu informacji. Nakładanie nowo-
czesnego systemu na niewydajne pro-
cesy, bez ich zmiany, może mijać się 
z celem. Bardzo ważnym elementem jest 
polityka bezpieczeństwa w zakresie gro-
madzonych i przetwarzanych danych.

Wszystkich problemów i komplikacji 
można uniknąć, dzięki dobremu planowi 
i skupieniu się na ludziach oraz proce-
sach, a nie tylko na samej instalacji opro-
gramowania. Nie odkładajmy informaty-
zacji na ostatni moment. To zbyt ważny 
strategicznie proces, aby traktować go 
tylko na zasadzie zakupu sprzętu i pro-
gramu. 

Jakie błędy popełniają placówki medyczne w procesie przygotowania  
do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

»�Umiejętności�
użytkowników,�
dobrze�sporzą-
dzony�projekt�
oraz�wzajemne�
zaufanie�decydują�
o�sukcesie�proce-
su�informatyzacji.«

twiej niż kiedyś przekuwać informacje 
w decyzje zarządcze.

Najbliższe miesiące przyniosą pewnie 
też coraz większą liczbę decyzji o aflilia-
cjach. W tym przypadku pojęcie ozna-

cza: jakąkolwiek formę relacji pomię-
dzy aptekami, której celem jest uzyska-
nie określonych korzyści biznesowych 
ze względu na zwiększenie siły przetar-
gowej przez np. przynależność do gru-
py zakupowej, przynależności do progra-

mów partnerskich itp. Zakładanie afilia-
cji pomiędzy aptekami indywidualnymi 
(apteki sieciowe są zafiliowane z defini-
cji) owocować może poprawą sytuacji 
ekonomicznej znacznej liczby jej człon-
ków. 


