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Sz. P. Bartosz Arlukowicz
Minister Zdrowia
Ul. Miodowa 15
Warszawa, 01.08.13

00-952 Warszawa

Dotyczy: konsultacji
zdrowotnej

spolecznych

finansowanych

dotyczacych

nowelizacji

Ustawy o swiadczeniach

opieki

ze srodków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku

Serdecznie dziekuje za zaproszenie Fundacji MY Pacjenci do wziecia udzialu w konsultacjach
spolecznych
finansowanych

dotyczacych

nowelizacji

ze srodków publicznych.

postrzega jako wspieranie

administracji

Ustawy

o

swiadczeniach

opieki

Fundacja swoja role w tych i innych
publicznej w podejmowaniu

zdrowotnej
konsultacjach

dlugofalowych.

dzialan

równovyazacych interesy pacjentów i obywateli. Eksperci Fundacji pozostaja do dyspozycji
Pana Ministra nie tylko przy okazji konsultacji spolecznych dotyczacych tej Ustawy, ale takze
dla potrzeb dialogu spolecznego, który bedzie sie wkrótce toczyl wokól Dyrektywy o Prawach
Pacjenta w transgranicznej

opiece zdrowotnej,

dodatkowych

zdrowotnych,

ubezpieczen

Ustawy Refundacyjnej,

decentralizacji

planów dotyczacych

NFZ czy zapowiadanej

ustawy o

zdrowiu publicznym. Jestesmy pewni, ze mozemy w tym dialogu spolecznym wniesc wartosc
merytoryczna,

która z jednej strony zwróci uwage ustawodawcy

drugiej strony wskaze na:optymalne

rozwiazania systemowe.

W odniesieniu

ustawy o swiadczeniach

do nowelizowanej

zwrócic uwage Pana Ministra

na kilka wyników

opublikowane.

ostatnio

funkcjonowania

Opublikowane

opieki zdrowotnej

przez CEBOS badania opinii spolecznej
opieki

http://cbos.pI/SPISKOM.POL/2012/K_034-,12.PDF

a z

pragniemy

badan spolecznych, które zostaly ostatnio

systemu

http://www.diagnoza.com/bezsprzecznie

na potrzeby pacjentów

oraz

wskazuja

raport
potrzeby

na temat
zdrowotnej

Diagnoza
polskich

Spoleczna

2013

pacjentów

odniesieniu do organizacji systemu ochrony zdrowia.
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- respondenci

badania CEBOS niemal powszechnie

dostep do badan diagnostycznych

oraz porad lekarzy specjalistów

nich nie zgadza sie z opinia, ze potrzebne
bez wiekszych trudnosci

narzekaja na ograniczony
- prawie trzy czwarte z

badania diagnostyczne

mozna wykonac szybko i

(71%; -0,37), jeszcze wieksza grupa odrzuca stwierdzenie,

pacjent tego potrzebuje,

latwo dostanie sie na wizyte do specjalisty

ze jesli

(86%; -0,61).

Oceny

badanych jednoznacznie wskazuja, iz najslabsza strona systemu jest dostepnosc porad
lekarzy specjalistów i badan diagnostycznych - zarówno jesli chodzi o czas oczekiwania,
lokalizacje zakladów swiadczacych takie uslugi, jak i o dogodna godzine wizyty (70%; -0,35).
Zadowolonych

z dostepnych rozwiazan jest jedynie 16% respondentów.

Jednoczesnie niezadowolenie

z rozwiazan dotyczacych opieki specjalistycznej i badan

diagnostycznych najsilniej koreluje z ogólnym niezadowoleniem z funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia w Polsce. W tegorocznym

sondazu niezadowolenie

deklaruje

(78%), a satysfakcje w tym wzgledzie - tylko

prawie cztery piate ankietowanych

jedna piata (19%). Wg opinii analityków
sluzby

zdrowia

jednostkowy

jest

dostepnosc

z opieki zdrowotnej

CEBOSnajlepszym predyktorem

uslug lekarzy

specjalistów

satysfakcji z jakosci

i badan

wzrost oceny tego wymiaru wiaze sie z przyrostem

diagnostycznych

-

q 0,84 punktu

zadowolenia

(b = +0,84; r czastkowe = +0,29). To wlasnie dogodnosc godzin przyjec, czas oczekiwania na
wizyty u specjalistów i badania diagnostyczne oraz lokalizacja zakladów swiadczacych takie
uslugi okazuja sie najwazniejsze dla subiektywnego poczucia sprawnosci ochrony zdrowia.
W spolecznej ocenie najslabsza, a przy tym zdecydowanie
powazne utrudnienia
wynikajace

z okresu

w dostepie

najwazniejsza jej strona sa wiec

do porad lekarzy specjalistów

oczekiwania

na wizyte,

a takze

i badan diagnostycznych,

ze zbyt

malej

liczby

zakladów

swiadczacych takie uslugi. Badanie CEBOS skazuje wiec na czuly punkt systemu opieki
zdrowotnej,

którego usprawnienie

bezposrednio

ma szanse przelozyc sie na ogólne

zadowolenie z funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
Jak w tym swietle mozna ocenic proponowane
dotyczace

wlasnie

premiowania

organizacji

specjalistycznej

swiadczeniodawców,

specjalistycznych

opieki

którzy zagwarantuja

i diagnostycznych.

szanse na zdobycie kontraktu

zmiany w nowelizacji ustawy o swiadczeniach

W wyniku

medycznej

kompleksowosc

wdrozenia

z zakresu ambulatoryjnej

i

zmierzajace

i ciaglosc

proponowanej

z zapleczem szpitalnym

szanse na kontrakt

beda mialy male lecznice bez zaplecza diagnostycznego

swiadczen

zmiany wieksze

opieki specjalistycznej

swiadczeniodawcy

do

beda mieli

i pelnym zapleczem diagnostycznym.

Mniejsze

i szpitalnego. Co

ta zmiana moze w praktyce oznaczac dla pacjentów?
Oznacza ona w istocie, ze duze przyszpitalne

przychodnie

kontrakty

swiadczen

i to w nich nastapi

specjalistycznej

i diagnostyki.

najdluzsze stanQ~eszcze

koncentracja

Kolejki do duzych

specjalistyczne

dostana wieksze

z zakresu ambulatoryjnej

poradni

przyszpitalnych,

które

opieki
juz sa

dluzsze. Pacjenci beda sie leczyc i diagnozowac wprawdzie Rod
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jednym dachem, ale w warunkach wiekszego stloczenia. Beda do dobrego lekarza w dobrej
poradni czekac jeszcze dluzej niz dotychczas.
Glównym

powodem

korzystania

z prywatnej

opieki specjalistycznej

lekarzy specjalistów

i zabiegów

diagnostycznych

w publicznej

sluzbie zdrowia.

wstepnych wyników

badania Diagnoza spoleczna 2013 dynamicznie

prywatne

na ambulatoryjna

obywateli

domowego

pacjenci finansuja dostep do leczenia specjalistycznego

Wydaje sie, ze proponowane
lekarzy specjalistów

rosna w Polsce wydatki

z badaniem 2007 o 36% i w roku 2013 wyniosa

lacznie 12,5 mld pln. NFZ na AOS wydal w 2012 roku jedynie

efektywnie

Wedlug

opieke medyczna. Przecietne wydatki gospodarstwa

na ten cel wzrosly w porównaniu

NFZ. Pacjenci sa wifc
diagnostyke·

sa dlugie kolejki do

wiekszosciowym

rozwiazanie

5 mld pln. Oznacza to, ze

w ponad 2,5 wiekszym stopniu

platnikiem

za uslugi specjalistyczne

prawne nie wplynie na poprawe dostepnosci

i badan diagnostycznych,

wskazywana

rezygnowac
generujac

ustawodawczej

z uslug publicznej
wieksze

beneficjentem

przychody

proponowanych

i

do

przez CEBOS jako najslabszy

element systemu ochrony zdrowia. Kolejki do specjalistów i badan diagnostycznych
w wyniku tej inicjatywy

niz

moga sie

jeszcze wydluzyc. Pacjenci beda w wiekszym stopniu

sluzby zdrowia
sektora

i przechodzic

prywatnej

sluzby

zmian ustawodawczych

do systemu ·prywatnego,

zdrowia.

W efekcie

nie beda pacjenci

glównym

tylko

sektor

prywatny.
Podsumowujac

eksperci

Fundacji

MY pacjenci

negatywnie

oceniaja

proponowane

w

nowelizacji ustawy o swiadczeniach rozwiazania systemowe zmierzajace do kompleksowosci
i ciaglosci swiadczen. Uwazamy, ze proponowane
specjalistycznych

i diagnostycznych,

opieki specjalistycznej
zdrowotnej.

i generujac

Proponowane

swiadczonych

rozwiazania pogorsza dostepnosc do uslug

zwiekszajac ucieczke pacjentów
wieksze prywatne

wydatki

do systemu prywatnej

pacjentów

zmiany nie przeloza sie takze na zakladana

uslug, poniewaz

wybrani

swiadczeniodawcy

w warunkach

z tytulu
poprawe

opieki
jakosci

nieograniczonej

podazy nie beda mieli motywacji do dzialan na rzecz poprawy jakosci swiadczen.

,

Jakie nalezaloby zatem przyjac rozwiazania systemowe,
dostepnosci

i jakosci

swiadczen

specjalistycznych.

które doprowadzilyby
Fundacja

MY

do poprawy

Pacjenci

proponuje

zorganizowanie

panelu eksperckiego z udzialem organizacji pacjenckich, który mialby na celu

wypracowanie

optymalnych

problemu

dostepu

powszechnego
dostepnosci

i

badan

systemowych.

diagnostycznych

systemu

dostepu

jakosci

swiadczonych

swiadczeniodawców
segmencie

do

rozwiazan
do

i lekarzy

informacji
uslug
cytowanych

propozycja

specjalistów

przyjaznych
specjalistycznych

oraz prawne usankcjonowanie

uslug. Pacjenci w swietle

Nasza

istniejacego

dla

jest

pacjenta
przez

stworzenie
z zakresu

poszczególnych

juz wspólplacenia

wyzej badan socjologicznych

QQ.@1ybezposrednie od oplat posrednich z tytulu dodatkowych

rozwiazania

w tym
preferuja

ubezpieczen zdrowotnych.
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Wprowadzenie

wspólplacenia

pokrywajacych

100% kosztów

moralnego

i naduzywania

uznaniowosci

zmniejszyloby
wizyt

ochrony

skale

specjalistycznych,

konsultacji

w systemie

wysoka

zmniejszyloby

specjalistycznych

zdrowia.

wydatków

prywatnych

zjawisko

oraz wyeliminowaloby

Jednoczesnie

wskutek

hazardu
zjawisko

doplywu

strumienia

pieniedzy do tego sektora poprawie uleglaby dostepnosc i jakosc swiadczen.
Zmiany powinny

raczej odchodzic

kierunku wolnego wyboru

od kontraktacji

pacjenta sposród autoryzowanych

pieniadze platnika i srodki prywatne.
swiadczeniodawcy,
cen

ubezpieczenia
uznaniowosci
selektywny
dokonanie

zdrowotne

przez

sa mechanizmem,

dla grupy ubezpieczonych.
poprawy

w

jednostek,

i

zmierzac w

za którym

pójda

zakresie

dotyczacej jakosci, dostepnosci i

swiadczeniodawców.

który nie wywrze wplywu

na

Dodatkowe
eliminowanie

jakosc i dostepnosc

swiadczen jedynie

w sposób

Wskazane rozwiazanie

mialoby natomiast

szanse na

dostepnosci

do

swiadczen

badan socjologicznych

mogloby w

systemowej

jakosci

i diagnostyki, a to w swietle cytowanych

czasie poprawic

opieki zdrowotnej

informacji

autoryzowanych

w systemie oraz poprawi

specjalistycznych
krótkim

uslug

swiadczen

To pacjenci a nie platnik powinni dokonywac wyboru

majac dostep do obiektywnej

swiadczonych

i limitowania

poziom zadowolenia

obywateli

i

z calosci funkcjonowani~

systemu

w Polsce. Takie zmiany nalezy jednak wprowadzac w mechanizmie dialogu

spolecznego z udzialem wszystkich interesariuszy

systemu a przede wszystkim z udzialem

pacjentów jako przyszlych platników finansujacych te zmiany.
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Prezes Fundacji MY Pacjenci

ul. Labedzia 61, 04-806 Warszawa, tel/fax +48 22 615 57 10, mypacjenci@gmail.com,
www.mypacjencLorg
KRS 0000420212, NIP 952119578, REGON 146134960, Nr konta 84175000120000000020829729

