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Propozycja zmian w systemie 

ochrony zdrowia



Złe wiadomości:
1. Pieniędzy jest za mało na utrzymanie systemu w 

obecnej postaci i nie będzie ich więcej

2. Szpitali zabiegowych jest za dużo

Dobre wiadomości:
1. Zapotrzebowanie na usługi medyczne rośnie

2. Będzie praca dla tych, którzy się dostosują, placówki 

medyczne mają perspektywy rozwoju

Rola Dyrektora:
Przewodzić w procesie zmian



Interesariusze systemu ochrony zdrowia:

1. Pacjenci

2. Lekarze

3. Pielęgniarki i pracownicy szpitali, związkowcy

4. Dyrektorzy szpitali

5. Dostawcy sprzętu i leków

6. Dostawcy usług – IT, outsourcing, laboratoria, …

7. Ubezpieczyciele

8. Politycy

9. Inni – kancelarie, …



Interesy dobrze zorganizowanej, małej grupy 

zawsze wygrywają z interesami dużej grupy słabo 

zorganizowanej.

Społecznym oczekiwaniem wobec ochrony 

zdrowia jest wysoka jakość usług oraz ich niska 

cena (dostępność).



Komu zależy na obniżeniu kosztów systemu?
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Doświadczenia międzynarodowe:

1. Im więcej ubezpieczeń prywatnych, tym wyższe koszty 

funkcjonowania systemu – USA

2. Dostępność (brak kolejek) jest pochodną wysokości 

współpłacenia i urynkowienia systemu zdrowia – Francja, 

Szwajcaria, Włochy

3. Brak dostępności i spadek poziomu usług są pochodną braku 

rozwiązań rynkowych – Kanada

4. Systemy opieki publicznej zmierzają w stronę rozwiązań 

rynkowych – NHS, Niemcy

5. Efektywność szpitali prywatnych nie jest wyższa niż 

publicznych



Upolitycznione limitowanie 
(gospodarka niedoboru):

• Ogranicza zdrową konkurencję (jakość i skala działania)

• Pozwala trwać placówkom niepotrzebnym

• Wymusza nadmierne regulacje i związane z tym koszty

• Promuje przeciętność usług 

• Sprzyja nieprawidłowościom (omijanie kolejki)

• Demoralizuje pracowników (gwarantowane zatrudnienie)

• Nie gwarantuje zbilansowania systemu (procesy o 

nadwykonania, dyrektywa transgraniczna)

• Rozmywa odpowiedzialność – płatnik, samorząd, szpital –

a przez to nie motywuje do starań o poprawę sytuacji



Jak akceptując zasadę 

solidaryzmu tam gdzie jest 

potrzebna, 

ograniczać ją tam gdzie jest 

nadużywana?



Płatnik:

Podział na fundusz zwyczajny i fundusz solidaryzmu

FZ

FS

FZ

FS

Docelowo 80 % 

środków NFZ 

w funduszy 

zwyczajnym



Płatnik: Ewolucyjna demonopsonizacja

FZ

FS

FZ FZ FZ

Konkurencja 

koncesjonowanych 

płatników –

dobrowolność wyboru 

płatnika przez obywatela 

w obszarze Funduszu 

Zwyczajnego



Płatnicy prywatni

Płatnik: Demonopsonizacja przy zachowaniu 

prawa wyboru dla pacjentów, którzy chcą pozostać 

w NFZ

FZ FZ FZ FZFZ

Fundusz solidaryzmuNFZ



Świadczeniodawcy:
• Obowiązkowe ubezpieczenie

• Wolny rynek – staranie o pacjenta jakością i ceną –

naturalna stymulacja specjalizacji i kompleksowości 

usług

• Dowolność zakresu świadczonych usług – dla 

wszystkich na tych samych warunkach

• Wolny rynek – ograniczenie marnotrawstwa

• Wolny rynek – zdrowe relacje w miejscu pracy –

promocja kompetencji – pracownicy i menedżerowie



Państwo:
• Ograniczenie roli państwa do regulatora i 

kontrolera systemu

• Nadzór płatników

• Nadzór jakości świadczeń

• Ocena technologii medycznych

• Refundacja



Samorząd:
• Wyznacza plan zakupów świadczeń – mapa 

potrzeb

• Ocenia sprawność płatników w regionie

• Inwestuje w infrastrukturę wedle potrzeb i 

posiadanych środków – naturalna promocja PPP



Korzyści:
1. Gospodarność

• ograniczenie regulacji i nakazów

• optymalizacja form leczenia 

2. Specjalizacja i jakość usług

• Wyższa jakość i niższe koszty

• Kompleksowość, rehabilitacja itd.

3. Kontrola zachowania pacjenta przez płatnika

• Tryb życia i udział w programach zdrowotnych 

o wysokiej efektywności

• Ograniczenie nadużywania świadczeń



Korzyści:
1. Równowaga dla lobbingu dostawców (fundusze 

mają inne interesy – ograniczają zbędne koszty)

2. Odejście od finansowania infrastruktury

3. Odpolitycznienie

4. Oddolna promocja koordynacji opieki 

medycznej 



Zrównoważenie sił wpływu
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