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Wprowadzenie 
Seminarium eksperckie „Reforma ochrony zdrowia 

potrzebna od zaraz” odbyło się 3.12.2020.  

Asumptem do seminarium był opublikowany niedawno 

raport ekspertów na temat reagowania na zagrożenia 

pandemiczne pt. „Zwalczyć strukturalny egoizm”, który 

wskazywał, że kryzys związany z COVID-19 jedynie 

ujawnia głębsze, systemowe problemy ochrony 

zdrowia. Dlatego należy podjąć refleksję na temat 

reformy całego systemu, a nie jedynie na temat 

punktowych rozwiązań. 

Diagnoza sytuacji 

Jarema Piekutowski rozpoczął seminarium od 

wprowadzenia, w którym przedstawił największe 

problemy związane z systemem zdrowotnym w Polsce. 

W Euro Health Consumer Index z 2018 roku nasz kraj 

znalazł się w ostatniej  czwórce państw UE pod 

względem wskaźnika jakości ochrony zdrowia. Niżej 

tylko Węgry, Rumunia i Albania. Jedynym obszarem, w 

którym jakość świadczeń jest wystarczająca wg 

rankingu, jest kardiologia oraz prawa pacjenta i 

informacja. Wśród obszarów, które mimo wysokiego 

miejsca w rankingu mogą wzbudzać wątpliwości, 

znajdują się: udział organizacji pacjenckich w 

podejmowaniu decyzji, prawo do drugiej opinii 

lekarskiej, finansowanie transgranicznej opieki 

medycznej i katalog podmiotów z rankingiem 

jakości.  

Zdecydowanie negatywnie wypadły 

 natomiast m.in.: przeżywalność w chorobach 

nowotworowych, dostępność świadczeń,  

równość dostępu do leczenia oraz poszczególne 

świadczenia. Ponadto w raporcie wskazano na 

problemy związane z nieformalnymi płatnościami 

dla lekarzy, problemami z opieką długoterminową 

nad starszymi, opieką okołoporodową, szczepień i 

prewencji.  

Alokacja w Polsce jest absolutnie 
nieefektywna – i sytuacja jest podobna 

na całym świecie 
(prof. Wojciech Maksymowicz) 

Piekutowski przytoczył również raport NIK  

z 2018 r. wskazujący na problemy z chorobami 

nowotworowymi: wzrost zachorowalności, 

trudności z diagnostyką i leczeniem oraz czasem 

oczekiwania. Spadł też udział finansowania służby 

zdrowia w 2018 w porównaniu z 2007. System 

finansowania świadczeń jest oceniany jako 

nieefektywny: niskie wydatki na profilaktykę i 

ogromne niedobory kadry (psychiatria dziecięca, 

geriatria) to braki, które nie są uzupełniane.  

Prowadzący odniósł się też do wniosków z raportu 

„Nowej Konfederacji” „Zwalczyć strukturalny egoizm”, 

wskazującego także na inne problemy: 

brak koordynacji, tunelowość (rozproszenie 

odpowiedzialności – różne polityki publiczne są od 

siebie oddzielone), twarde targi interesów (co skłania 

do strukturalnego egoizmu – różne podmioty mają 

walczyć o swój interes w tym systemie, a nie o interes 

całości) oraz „chude zarządzanie” (główna wytyczna: 

oszczędzać jak najwięcej).  

Prezentacja wskazań powyższych raportów stała się 

punktem wyjścia do dalszej dyskusji.  

Polska na tle innych krajów 

Prof. Wojciech Maksymowicz, zgadzając się z częścią 

diagnozy, podkreślił elementy błędne jego zdaniem,  

np. dotyczące kadr: to, że czeka się długo na operacje 

chirurgiczne, nie jest wynikiem bezwzględnej małej 

liczby lekarzy w ogóle, tylko alokacji. Podobny problem 

występuje zresztą także w innych krajach.  

Problemem w diagnozie jest zdaniem prof. 

Maksymowicza niespójny system liczenia personelu 

medycznego. Jak podkreślił, wszyscy posługują się tym, 

co mówi OECD jak wyrocznią. Tymczasem informacje 

OECD o liczbie lekarzy pochodzą z informacji 

statystycznych, które przygotowuje Ministerstwo 

Zdrowia i GUS. Według tego źródła w Polsce jest 24 
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lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców. Według 

Maksymowicza jednak jedynych prawdziwych 

informacji dostarcza rejestr lekarzy w Polsce, który 

odnotowuje 141 tysięcy osób uprawiających zawód 

lekarza. „Jeśli podzielimy 141 tys. przez liczbę 

obywateli, to jest to grubo ponad 30-37” – podkreśla 

Maksymowicz. Z kolei wg NFZ ta liczba jest nieco niższa, 

ale nadal wynosi ponad 130 tys.  

Często wskazywane są błędne rekomendacje do 

rozwiązania problemów kadrowych. Jako przykład  

prof. Maksymowicz podał zawód pielęgniarki. Osoby 

pracujące w tym zawodzie są powszechnie uważane za 

łatwe do pozyskania np. zza wschodniej granicy, jednak 

zdaniem prof. Maksymowicza jest to myślenie błędne. 

Do tego dochodzi fakt, że ponad 30 tys. wykształconych 

pielęgniarek nie wykonuje zawodu.  

Jeszcze innym problemem, który aktualnie  

narasta w polskim systemie jest wzrost postaw 

proodszkodowawczych, szczególnie dotykający 

specjalizacji zabiegowych. Z tego powodu absolwenci 

medycyny omijają kierunki interwencyjne.  

Prof. Maksymowicz odniósł się też do sytuacji szpitali. 

Jego zdaniem stworzenie możliwości pozyskiwania 

środków poprzez stworzenie konkurencyjnych procedur 

w szpitalach wysokospecjalistycznych i w szpitalach 

powiatowych powoduje, że aby podnieść ich poziom 

finansowania, ich menadżerowie walczą o specjalistów, 

którzy realizowaliby działania, które zazwyczaj realizuje 

się tylko w placówkach wysokospecjalistycznych 

na poziomie regionalnym czy ponadregionalnym. 

W związku z tym zadłużają szpitale, aby pozyskać 

anestezjologów.  

„Anestezjolodzy opuszczają ośrodki 
referencyjne, wysokospecjalistyczne i 

przenoszą się do szpitali powiatowych, 
gdzie oferuje im się dwa razy wyższą 
pensję za dwa razy mniejszą pracę, 
ograniczając tym samym dostęp do 

operacji w szpitalach 
wysokospecjalistycznych”  

(prof. Wojciech Maksymowicz)

Zmieniają się też oczekiwania pacjentów, co może 

powodować problemy w ginekologii i 

położnictwie. Młodzi ludzie są przyzwyczajeni, że 

wszystko musi być gwarantowane i na życzenie. 

Dochodzi do sytuacji, w której mamy do czynienia 

z oczekiwaniem cesarskiego cięcia na życzenie, co, 

jak wskazuje prof. Maksymowicz, jest błędem. 

Pozostaje też problem: co zrobić z 

długoterminową terapią, i gdzie ona powinna być 

realizowana? Prof. Maksymowicz rekomenduje, 

by była ona realizowana blisko rodziny i innych 

bliskich osób.  

Końcowa diagnoza, jak podkreśla b. minister zdrowia, 

dotyczy pieniądza.  

„Zawsze były boje o pieniądze, o te 6%. 
Mamy rok 2020 i wiemy, że już nie wypełni 

się parytetowego przyrostu środków, bo 
będziemy odbudowywać państwo” 

(prof. Wojciech Maksymowicz)

W pierwszych słowach dr Marek Balicki podkreślił, że 

raport Nowej Konfederacji nacechowany jest 

świeżością, której dawno nie obserwował w podobnych 

opracowaniach. Sam tytuł „Zwalczyć strukturalny 

egoizm” zdaniem Balickiego dotyka istoty problemów 

obecnego systemu. Jest to zbieżne z tym, co ustalono w 

zespole prof. D. Sześciły z UW przy opracowywaniu 

zmian w perspektywie samorządowej dotyczących 

ochrony zdrowia.  

Dr Balicki podkreślił, że na tle innych krajów ochrona 

zdrowia w Polsce wypada znacznie gorzej niż inne 

obszary polityki społecznej oceniane w indeksach. 

Problemy w polskim systemie wynikają m.in. z 

wprowadzonego na przełomie lat 90-tych i 

dwutysięcznych rynku wewnętrznego, który, niosąc 

konkurencyjność, ukazał słabości zarządzania w zdrowiu 

i słabość państwa. Jak podkreślił, rynek wewnętrzny bez 

wątpienia lepiej funkcjonowałby w warunkach polskich, 

gdyby były silne struktury na poziomie centralnym i 
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regionalnym. A nastąpiło niestety dalsze osłabienie 

struktur koordynacji i zarządzania systemem. Słabości 

te szczególnie obnażyła pandemia.  

"Z jednej strony wycofywanie się, rozmycie 
odpowiedzialności, a z drugiej chude 

zarządzanie – tak żaden system 
nie może działać!" 

(dr Marek Balicki)

Kolejny element, na który zwrócił uwagę dr Balicki, to 

koordynacja i współpraca. Jak podkreślił, 20 lat temu 

uwierzyliśmy, że ważniejsze jest konkurować i 

rywalizować niż współpracować, a system ochrony 

zdrowia, zwłaszcza ten finansowany ze środków 

publicznych, musi się opierać na współpracy, która 

została zerwana. Z tego powodu system posiada 

ogniwa, ale nie ma dobrych powiązań między nimi, czyli 

tego na czym opiera się systemowość.  

Ostatnim wskazanym problemem jest brak 

wypracowanego instytucjonalnego i eksperckiego 

wsparcia dla podejmowanych decyzji.  

Dr Balicki przypomniał, że zajmuje się wycinkową 

zmianą w psychiatrii, wprowadzającą nową formą 

finansowania, czyli odejście od fee for service na rzecz 

kwoty na populację wymuszającej współpracę 

wszystkich podmiotów tam działających. Ta zmiana jest 

dokonywana siłą kilku osób, bez większego 

wsparcia instytucjonalnego. 

"Na początku lat 90., kiedy byłem 
wiceministrem, mieliśmy pomysły aby 

ministerstwo, poza bieżącym 
działaniem, miało też drugą silną 

część, która zajęłaby się planowaniem 
strategicznym i zmianami 

systemowymi we współpracy z 
ekspertami. Bez tego nie zalecałbym 

nowej, głębszej zmiany. Wpierw trzeba 
zbudować narzędzia; zbudować mocny 

ster, żeby dopłynąć do tego celu, 
do którego chcemy" 

(dr Marek Balicki)

Po dwóch latach ciekawych efektów – podkreśla – 

12 proc. populacji osób dorosłych jest objętych tą 

formą organizacji; nie ma kolejek, ale jeśli musi 

być jakiś czas oczekiwania, to jest on dostosowany 

do potrzeb – im większa potrzeba tym szybsza 

pomoc; zniesiona jest bariera na wejściu, czyli 

każdy może przyjść i każdy zostanie przyjęty i 

ułożenie dalszego planu postępowania będzie 

zależało od stopnia pilności; nie ma przypadków, 

aby ktoś czekał dłużej niż 3 dni, zazwyczaj 

przyjęcie następuje tego samego dnia; dzieje się to przy 

tej samej liczbie lekarzy.  

Po dwóch latach budowy nowego modelu autorzy 

doszli jednak do bariery: „nie jesteśmy się w stanie 

dalej się posunąć bez instytucjonalnego wsparcia 

eksperckiego tej reformy. Trzeba ją rozwijać, tworzyć 

standardy, wytyczne aby to się szybko nie wykoleiło” – 

zakończył.  

Na początku swojej wypowiedzi dr Piotr Karniej 

podkreślił, iż przeprowadzał badanie dowodzące, że 

Polacy mówią w Polsce o systemie ochrony zdrowia 

negatywnie „dla zasady”. Badając Polaków, którzy 

przebywają na terenie innych krajów europejskich 

(w Norwegii, w Niemczech, we Francji), i porównując 

system w którym uczestniczą na co dzień z systemem 

polskim, badacze zauważyli, że system Polski wcale nie 

jest tak zły. Dotyczy to zdaniem Karnieja dostępności, 

możliwości leczenia, czasu oczekiwania na poradę 

lekarską czy jakości tej porady.  

Dr Karniej podkreślił, że w pełni zgadza się z problemem 

błędnej alokacji lekarzy. Aby jemu zaradzić, należy 

stworzyć takie rozwiązania informatyczne, żeby ci 

lekarze mogli udzielać konsultacji za pomocą narzędzi 

teleinformatycznych. „Te rozwiązania są znakomicie 

stosowane na świecie i jest to kierunek w którym 

powinniśmy iść” - podkreślił.  
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Jak uznał, istnieje jednak problem niedoborów 

kadrowych związany z procesem starzenia się, głównie 

w kontekście personelu pielęgniarskiego. Dlatego 

powinno się jego zdaniem kłaść nacisk nie tyle na liczbę 

personelu, co na jego strukturę wiekową, gdyż brakuje 

następstwa pokoleń.  

Dr Karniej zgodził się też z prof. Maksymowiczem, że 

choć w najbliższym czasie pielęgniarek na rynek pracy 

wejdzie zdecydowanie więcej niż wcześniej, to jest to 

ogromne wyzwanie dla Ministerstwa Zdrowia i Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej, aby zapewniły, by jakość 

dydaktyki i absolwentów była odpowiednia względem 

oczekiwań. Zdaniem dr. Karnieja, Polska w pewnym 

momencie popełniła błąd, rezygnując ze średniego 

wykształcenia pielęgniarskiego. „Odsunęliśmy 

kształcenie pięlęgniarskie od miast powiatowych na 

rzecz akademickich – cała rola polega na tym aby wrócić 

do miast powiatowych aby to kształcenie wykorzystać, 

żeby absolwenci wydziałów nauk o zdrowiu, kierunków 

takich jak pielęgniarstwo i położnictwo byli 

wychwytywani” – podkreślił, wskazując też, że nie bez 

znaczenia są też proporcjonalnie stale niskie zarobki w 

tej grupie zawodowej.  

Dodał także, że istotnym problemem są działania na 

styku medycyny i pomocy społecznej, szczególnie te 

długotrwałe skierowane do pacjentów senioralnych.  

Tu zdaniem dr. Karnieja pojawia się problem 

tunelowości działań. Uczestnik seminarium zwraca 

uwagę, że opieka koordynowana powinna być 

oparta nie tylko o lekarzy POZ, ale też o 

pielęgniarki, które mogłyby koordynować taką 

długotrwałą opiekę. To są bowiem osoby będące 

blisko pacjenta, doskonale znające problemy 

podopiecznych, mogące być „strażnikiem, czy 

pilotem po ochronie zdrowia”. „Myślę, że musimy 

bardziej doceniać tych pracowników ochrony 

zdrowia, których mamy, zamiast poszukiwać 

nowych” – powiedział.  

"Dotykamy czegoś, czego Euro Health 
Consumer Index nie zauważa - jakości 

postulowanej. Polacy chcą więcej i 
niezależnie, ile dostają, zawsze 

chcą więcej" 
(dr Piotr Karniej) 

W kwestii finansowania dr Karniej uznał, że 

wskaźnik PKB, na którym finansowanie jest 

oparte, jest mało miarodajny. Pokazuję pewną 

relację wydatków na ochronę zdrowia do 

teoretycznych przychodów, czy wydatków 

konsumenckich. Natomiast COVID pokazał, że w 

zasadzie nie wiemy, ile wydajemy na ochronę 

zdrowia, ile wydaliśmy na ochronę przeciwko 

wirusowi. „Wszyscy w tej chwili wydają pieniądze 

na coś; wydaje się z każdego budżetu i bez 

kontroli” – ocenił. 

Istotnym problemem jest też zdaniem Karnieja 

podnoszony wcześniej brak wsparcia eksperckiego. 

Widoczny szczególnie w kontekście działania 

kryzysowego w czasie epidemii. „Ono w zasadzie nie 

istnieje. Nasze działanie kryzysowe to jest działanie ad 

hoc – szukanie działań w odpowiedzi na jakąś reakcję, 

która pojawiła się dwa dni wcześniej, a tego typu 

działania w kontekście polityki publicznej nie powinny 

mieć miejsca” – mówi.  

Dr Karniej podniósł też kwestię jego zdaniem zbyt 

wąsko ujętą w raporcie „Nowej Konfederacji”: struktury 

zdrowia publicznego. Zdaniem panelisty, zdrowie 

publiczne jest jedną z najważniejszych dyscyplin 

zajmujących się zdrowiem człowieka. I to właśnie od 

zdrowia publicznego zależy, w jaki sposób będziemy 

walczyli z epidemią. Dlatego postuluje, by obok 

istniejących pracowników medycznych, włączyć 

asystenta zdrowia publicznego jako dodatkowego 

pracownika (niekoniecznie zatrudnionego przez lekarzy 

rodzinnych), dedykowanego opiece nad pacjentem i 

organizacji systemu bezpieczeństwa zdrowotnego w 

terenie. Taka osoba w zespole POZ będzie 

koordynowała działania, realizowane aktualnie przez 

pielęgniarkę czy lekarza rodzinnego, odciążając tym 

samym pracowników medycznych od czynności 

administracyjnych i organizacyjnych. Asystent zdrowia 

publicznego dzisiaj mógłby odciążyć lekarza czy 

pielęgniarkę np. w zakresie pobierania materiału do 

testów covidowych, a w przyszłości koordynować 
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programy polityki zdrowotnej czy inne działania 

profilaktyczne w populacji POZ.  

Kolejnym problemem są zdaniem dr. Karnieja niskie 

nakłady na profilaktykę, która powinna być znacząco 

rozszerzona. W podsumowaniu wypowiedzi dr Karniej 

podkreślił, że pandemia pokazała jak w soczewce, że w 

ochronie zdrowia jest zbyt wiele polityki, a zbyt mało 

zarządzania, które składa się z czterech elementów: 

planowanie, przygotowanie zasobów, realizacja, 

kontrola. Jeśli te cztery elementy nie zadziałają w 

ochronie zdrowia, to można mówić o administrowaniu 

działaniami, ale nie w sensie klasycznego zarządzania. 

 „Zbyt wiele jest politics, a zbyt mało policy 
w ochronie zdrowia. Bardzo chciałbym 

funkcjonować w takim systemie, który po 
pierwsze będzie planował,  a następnie 
kontrolował, czy to co, zaplanowano, 

rzeczywiście jest skutecznie realizowane" 
(dr Piotr Karniej) 

Zdaniem Marii Libury, polityka zawsze pojawia się tam, 

gdzie dokonuje się społeczny podział deficytowych 

dóbr. Wg Libury m.in. z tego powodu sektor zdrowia 

jest nieuchronnie polityczny. Problemem jest jakość 

ramy politycznej, w jaką zostaje wpisany, np.  populizm 

w polityce, w tym polityce zdrowotnej, bardzo 

negatywnie odbija się na instytucjach zdrowia 

publicznego. Obszar ochrony zdrowia jest też na 

tyle hermetyczny, że łatwo umyka mechanizmom 

kontroli demokratycznej. Mit apolitycznego 

menedżeryzmu sprzyja narastaniu tego ostatniego 

zjawiska. 

"Zdrowie  jest wszędzie polityczne, 
głęboko polityczne;  problem pojawia 
się gdy polityka zdrowotna staje się 

populistyczna lub umyka 
demokratycznej kontroli" 

(Maria Libura) 

Dlatego zdaniem Libury jest to zbyt ważny 

element życia społecznego, aby umknął on 

polityce. Jakość tej polityki zależy zawsze od wielu 

czynników, w tym z jednej strony od 

zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, z 

drugiej – od jakości rządzenia. Idea, że mityczny 

zespół „apolitycznych fachowców” uporządkuje 

sektor zdrowia, zupełnie pomija fakt, że kręgi 

specjalistów związanych z systemem zdrowia są 

dość wąskie i na wiele sposobów ze sobą 

powiązane. Zamiast pozorowanej bezstronności 

lepsze efekty dałyby mechanizmy zapewniające 

„wszechstronniczność”, które zapewniłyby 

szeroką i otwartą reprezentację różnych 

interesów w kształtowaniu sektora i jego 

reformowaniu.  

Zdaniem Marii Libury, niska świadomość społeczna co 

do tego, jak działa system ochrony zdrowia, w 

powiązaniu ze społeczną doniosłością tematu sprawia, 

że trudno wyrwać się z bezpiecznych klisz. Powtarzane 

na panelach ogólnie słuszne tezy zbyt często 

prześlizgują się nad problemem zasad, wedle których 

miałaby się dokonywać alokacja ograniczonych 

zasobów. Później pojawia się zdziwienie, że te dyskusje 

prowadzą donikąd. „W ostatnich latach mieliśmy kilka 

dużych debat o zdrowiu, gdzie są ich rezultaty? 

Dlaczego nie przekładają się na działania, chociaż 

zawsze w nich zasiada tłum dobrych ekspertów?” 

– pyta Maria Libura.  

Podkreśla też rolę państwa w polityce zdrowotnej, 

którego zadaniem powinna być dbałość o sprawiedliwy 

dostęp do opieki medycznej, ale też zapewnienie 

równych szans na zachowanie zdrowia. Rolą państwa 

jest takie ustawienie systemu zdrowia, które służy 

realizacji tych celów. Nie musi to bynajmniej oznaczać 

jego „upaństwowienia”, ale taką jego kontrolę, która 

uniemożliwia nadużycia związane z asymetrią informacji 

w relacji pacjent – świadczeniodawca. Służy temu 

właściwe kształtowanie zasad konkurencji pomiędzy 

graczami w systemie oraz zapobieganie zjawisku inflacji 

kosztów opieki medycznej, które ma np. miejsce w USA. 

Jak tłumaczy, systemy oparte na konkurencji pomiędzy 

płatnikami są zwykle droższe, i warto mieć tego 

świadomość, reformując system. Konkurencja „o 

pacjenta” między placówkami w systemie takim jak 
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polski jest fikcyjna, ze względu na ograniczone zasoby, 

choćby kadrowe. Coraz większego znaczenia nabiera 

dziś idea rywalizacji o jakość i efektywność leczenia, 

mobilizująca słabsze placówki do równania w górę. Nie 

ma jednak jednego, idealnego systemu; system musi 

być dostosowany do ponoszonych na niego nakładów i 

dostępnych zasobów.  

„Nasz system łączy w sobie wiele 
najgorszych cechy systemów 

scentralizowanych i tych opartych na 
konkurencji, ograniczając decyzyjność i pole 
manewru na poziomie świadczeniodawców 

czy samorządów, a jednocześnie właśnie 
tam sytuując dużą część odpowiedzialności 

za codzienne działanie" 
(Maria Libura) 

Dr Stanisław Maksymowicz odniósł się do problemu 

eksperckiej rady, która miałaby działać w obszarze 

zdrowia. Jak podkreślił, w przygotowanym raporcie 

podkreślono właśnie aspekt polityczny tej rady, która 

nie ma być apolityczna, a „panpolityczna”.  

Odniósł się też do kwestii indeksów jakości systemu 

ochrony zdrowia podkreślając, że zestawienia takie 

mają zawsze pewien cel metodologiczny. Dlatego 

ważniejsze jest spojrzenie jakościowe, pokazujące, jak 

wygląda luka między oczekiwaniami pacjentów a tym, 

jak funkcjonuje system. Zdaniem Maksymowicza 

ta luka rośnie wraz z nierównościami w dostępie 

do ochrony zdrowotnej. 

"Proces polaryzacji społeczeństwa jest 

pewną cechą dojrzałego kapitalizmu. 

Ale obserwujemy też coś, co kiedyś 

nazwaliśmy dryfem, czyli zjawiskiem 

niekontrolowanym w procesie 

rosnących nierówności w zdrowiu"  
(dr Stanisław Maksymowicz) 

Jak podkreślił dr Maksymowicz, nasz system 

opieki zdrowotnej bazuje na założeniu 

idealistycznym, opierającym się na artykule 68 

Konstytucji RP, że zdrowie jest dla każdego, po 

równo itd. Ale, jak podkreśla, tak w rzeczywistości 

nie jest. Sytuacja przypomina raczej tę z czasów 

PRL-u: jeśli ktoś chciał mieć papier toaletowy to 

musiał mieć znajomości. „Dzisiaj podobnie to 

wygląda, jeśli chcemy dostać się do lekarza. Mamy 

trzy opcje: stanąć w kolejce, zadzwonić do kogoś 

znajomego, albo zapłacić; więc gdzie jest ten 

powszechny system?” – pyta.  

Zdaniem Maksymowicza powszechny system 

zdrowotny już dość dawno gdzieś w tych ideach 

się zagubił i coraz bardziej opiera się na 

nierównościach społecznych. Rosnący rozziew 

między bogatymi a biednymi w Polsce ma ogromny 

wpływ na zdrowie.  

Na koniec dr Maksymowicz podkreślił, że już dawno 

doszło do złamania umowy społecznej między 

społeczeństwem a polityką co do kształtu systemu 

zdrowia. „Ona w zasadzie już nie obowiązuje i w 

zasadzie jest już tylko na papierze. Pytanie: czy jesteśmy 

w stanie zaproponować coś nowego?” – podsumowuje 

dodając, że na obecną chwilę widać, że system, który 

teraz funkcjonuje, jest niewydolny i nie radzi sobie, czy 

to z zagrożeniami epidemiologicznymi, czy związanymi z 

szeroko pojętą ochroną zdrowia. 

Strukturalny egoizm 

W kolejnej części debaty eksperckiej głos zabrał jeden z 

autorów raportu „Nowej Konfederacji”, dr Michał 

Zabdyr-Jamróz.  

Po krótkim przedstawieniu raportu, dr Zabdyr-Jamróz 

odniósł się do problemu niedoboru kadr, który jego 

zdaniem wynika ze strukturalnego egoizmu, czyli 

urządzenia systemu, który przymusza uczestników, 

nawet jeśli mieliby dobrą wiarę, „do cwaniactwa, do 

podkradania sobie zasobów, do ukrywania informacji” – 

określone w teorii zarządzania i marketingu i negocjacji 

jako strategiczna kontrola informacji. Jeśli wszyscy chcą 

strategicznie kontrolować informację, to występuje to 
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tracimy możliwość koordynowania przez zbieranie 

informacji – podkreśla.  

Zdaniem Zabdyra-Jamroza problemem jest to, że 

brakuje rozwiązań jak tworzyć reformy, jak 

przygotowywać je, i jak zbierać dane. „I to jest główna 

bariera a jej źródłem jest strukturalny egoizm” - 

podkreśla. Dlatego niezbędne są mechanizmy wymiany 

danych między instytucjami, które dodatkowo 

premiowałyby uczciwą wymianę i myślenie o całości 

systemu.  

"Na mikropoziomie to co obserwujemy, 

nawet już na praktykach medycznych, 
jest to że każdy stara się wydrzeć  

kawałek koca dla siebie" 
(dr Michał Zabdyr-Jamróz) 

Jak podkreśla, istnieją już nawet takie mechanizmy, ale 

pozostają zapisem na papierze, i które nie zostały 

wykorzystane w czasie pandemii: Rada Zdrowia 

Publicznego, mapy potrzeb zdrowotnych, i wiele 

innych. Rezultatem jest problem z działaniem 

strategicznym, działanie ad hoc i braki w 

systematycznym zbieraniu danych.  

Istotą systemu powinny stać się też zdaniem Zabdyra-

Jamroza mechanizmy deliberatywne, których idea 

osadza się na założeniu, że w pierwszej kolejności 

należy zastanowić się, jaka powinna być treść 

polityk publicznych, i na tej podstawie powinna 

powstawać koalicja i wypracowanie woli 

politycznej. Obecnie sytuacja jest odwrotna 

(najpierw politycy postanawiają o celach, a potem 

dorabia się do tego naukowe powody oraz środki 

realizacji), podkreśla. Dlatego tak ważnym jest, 

aby system „uczył się” na podstawie 

agregowanych danych.  

Zabdyr-Jamróz odniósł się też do zawartego w 

raporcie pomysłu integracji funkcji płatnika i 

właściciela w systemie ochrony zdrowia. Obecnie 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych wymusza 

rozdzielenie funkcji płatnika i świadczeniodawcy. 

To jest jednym z fundamentów strukturalnego 

egoizmu, bo wymusza targi interesów miedzy tymi 

podmiotami – uważa. Jego zdaniem integracja 

może się odbyć poprzez oferowanie płatnikowi 

funkcji właścicielskiej. Ale patrząc na 

doświadczenia z innych krajów, można to 

rozwiązać przy pomocy integracji wirtualnej, 

dzięki mechanizmom integracyjnym. W 

konferencji ‘Wspólnie dla zdrowia’ 

rekomendowane było przekazanie funkcji 

właścicielskich na poziom wojewódzki, co 

pozwoliłoby bliżej współpracować poziomowi 

wojewódzkiemu z NFZ.  

„Zastanawiam się, czy nie pójść dalej i czy 

nie zintegrować Rady Narodowego 

Funduszu Zdrowia, połączyć ją z Radą 

Konsultacyjną na potrzeby tworzenia map 

potrzeb zdrowotnych i – jeszcze bardziej z 

procesem tworzenia w województwie 

systemu ratownictwa medycznego. Dzięki 

temu moglibyśmy unikać rozdrobnienia i 

braku koordynacji” 
(dr Michał Zabdyr-Jamróz) 

Nowa polityka zdrowotna.  
Dyskusja wokół rekomendacji 

Do kwestii sugerowanych przez dr. Michała Zabdyra-

Jamroza odniósł się prof. Wojciech Maksymowicz. Jak 

podkreślił, w oczach aktualnego modelu państwa, silne 

to takie, które ma wszystko w ręku: wojsko, policję i 

wszelkie usługi publiczne. Pomysł na rozdział płatnika 

od właściciela pojawił się 30 lat temu jako efekt 

doświadczenia silnego, dominującego władcy, z którym 

nie było żadnych dyskusji. Jednocześnie doświadczenia 

zachodnich sąsiadów pokazywały, że system oparty o 

rozdział, o ubezpieczenia, jest wydajny.  
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Zdaniem prof. Maksymowicza, konsolidacja płatnik – 

właściciel jest możliwa wtedy, gdy jest gwarancja 

dobrego władcy. Prawdopodobieństwo dobrego władcy 

jest zdaniem Maksymowicza jednak mniejsze niż 

konkurencyjność, która wymusza jakość.  

Panelista podkreślił też, że mimo obaw pandemia nie 

obnażyła tak bardzo niedoskonałości systemu. Wiele 

zmian, których można dokonać, ma też charakter 

organizacyjny, w mniejszym stopniu wymagający 

dodatkowych nakładów. Przykładem ma być 

koordynacja opieki nad pacjentem lub zwiększenie roli 

lekarzy pierwszego kontaktu.  

Dobrym rozwiązaniem mogłoby być też zdaniem 

Maksymowicza powołanie na wzór USA zawodu 

asystenta lekarza. Nierozumianego jako sekretarka 

medyczna, ale jako osoba, która wykonuje pewne 

czynności, dosyć proste, także zabiegowe, ale z pełną 

odpowiedzialnością lekarza. „Taki żywy robot – 

potrafiący nawet wykonać operację, ale będący jakby 

robotem tego lekarza” - tłumaczy. 

Ostatnią ważną kwestią jest zdaniem prof. 

Maksymowicza zbudowanie platformy dialogu 

społecznego. Miejsca „bez politykierstwa, gdzie 

doprowadzimy do umowy społecznej” - podkreśla. 

Nad możliwymi rozwiązaniami zastanawiał się też dr 

Marek Balicki. Jego zdaniem na pierwszym miejscu jest 

interwencja dotycząca sfery finansowania i dostarczania 

świadczeń. Jak podkreślił, dzisiaj finansowanie jest 

scentralizowane, a dostarczanie świadczeń – nie 

tyle zdecentralizowane, co rozproszone. „To jest 

ta nieprzystawalność i ona owocuje blame game - 

wszyscy się obwiniają za wszystko”. Dlatego 

należałoby w zejść „w dół” z finansowaniem, czyli 

rozwiązaniem byłaby jego regionalizacja, a z 

drugiej strony, przeniesienie „w górę” na ten 

poziom segmentu, który generuje największe 

koszty i ma znaczenie strategiczne (szpitalnictwo). 

Taka regionalizacja byłoby powrotem do koncepcji 

z początku lat 90. Według dr. Balickiego, system 

taki powinien być regionalny z pozostawieniem na 

poziomie centralnych pewnych funkcji, np. 

dotyczących dystrybucji, a nie tylko standardów, 

wytycznych, jakości.  Z tego powodu Balicki 

popiera pomysł połączenia funkcji płatnika i 

właściciela, ale bez burzenia instytucji oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia i bez burzenia 

systemu składkowego, czyli wyodrębnionej z 

podatku składki na opiekę zdrowotną. 

Kolejnym problemem, na który w dyskusji zwrócił 

uwagę dr Balicki, jest paradoks reformy 

podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, której 

efektem jest odejście podstawowej opieki 

zdrowotnej od społeczności lokalnej.  

Dr Balicki zwrócił uwagę na niedobory kadr 

zarządzających w polskim systemie ochrony 

zdrowia. Jako przykład podał brytyjski system, którym 

zarządza 3-5 tys. osób. W Polsce w ministerstwie 

pracuje kilkaset, z czego połowę stanowią różni 

pracownicy techniczni.  

Były minister zdrowia odniósł się też do kwestii dialogu 

społecznego podkreślając, ze wskazana przez dr 

Zabdyra-Jamroza droga  jest trafna: od środowisk 

eksperckich do polityki. „I teraz, gdy pandemia 

spowodowała kryzys i stygmatyzowana od lat 

psychiatria znowu miała zejść na margines, 

przeprowadziliśmy kilkumiesięczną akcję, i znowu nam 

się udało” – zaznaczył Balicki. Dodał także, że nie zgadza 

się z dr. Karniejem, że należy włączyć do praktyk lekarzy 

rodzinnych zadania z zakresu zdrowia publicznego, bo 

nie sprawdza się to w praktyce, także w innych krajach. 

Struktury te powinny być na poziomie powiatu obok, 

ale we współpracy z praktykami lekarzy rodzinnych.  

Do ostatniego zdania dr. Balickiego odniósł się w 

dyskusji dr Piotr Karniej podkreślając, że w istocie nie 

chodziło mu o włączenie zdrowia publicznego do 

praktyk lekarzy, a o dodanie tych zadań całym zespołom 

kompleksowo rozumianej podstawowej opieki 

zdrowotnej.  

Negatywnie odniósł się do pomysłu powiązania płatnika 

i właściciela, przywołując doświadczenia Kas Chorych, 

które jego zdaniem nie zdały egzaminu. Jego zdaniem 

każdy system może się sprawdzić, jeśli będzie 

odpowiednio wdrożony. Pod warunkiem, że będzie 
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wyposażony w odpowiednią sieć bezpieczników, aby 

nie doprowadzić do błędów, które obserwowaliśmy w 

czasach Kas Chorych, tzn. konkurencji między 

oddziałami i problemów z transferem pacjentów 

między oddziałami. Sceptycznie odniósł się również do 

pomysłu przeniesienia ciężaru dużej odpowiedzialności 

finansowej i organizacyjnej w ochronie zdrowia na 

powiaty.  

„O ile województwa dysponują jeszcze 

ogromnymi zasobami, kadrami w związku z 

czym samorządy są przygotowane lepiej lub 

gorzej do zarzadzania lokalną polityką 

zdrowotną, o tyle powiaty  

w większości takich kompetencji  

nie posiadają”  
(dr Piotr Karniej) 

Dr Karniej odniósł się też do problemu kadr 

pielęgniarskich i problemu rozdziału uprawnień, np. w 

przypadku licencjata i magistra pielęgniarstwa. 

Podkreślił też, zgadzając się z prof. Maksymowiczem, że 

ważna jest kwestia docenienia tych pracowników i 

szanowania ich „ponieważ nie możemy doprowadzić do 

sytuacji, że są to pracownicy gorszej kategorii”. 

Szczególnie może to dotyczyć pomysłu wprowadzenia 

asystenta czy opiekuna medycznego.  

Na krytykę Kas Chorych odpowiedział prof. 

Wojciech Maksymowicz uznając, że dr Karniej 

powielił pewne stereotypy. Jego zdaniem błędy, 

jakie się pojawiły w ich budowie, dotyczyły 

właśnie „bezpieczników”. Dodał także, że pomysł 

przeniesienia środka ciężkości z zarządzania 

szpitalami powiatowymi na szczebel wojewódzki, 

który zaproponował dr Karniej, byłby wyjątkowo 

oryginalny, jednak trudno mu wyobrazić sobie 

reakcję samych samorządów powiatowych. 

Odniósł się też do kwestii zdrowia publicznego, 

podkreślając, że system ten „musi zostać w końcu 

doceniony”. W tym zakresie potrzebne są 

bezpieczeństwo i równość w dostępie do 

świadczeń. 

Zdaniem Marii Libury nie ma jednego idealnego 

rozwiązania. Natomiast zmiana struktury 

właścicielskiej dzięki koordynacji zarządzania 

szpitalami np. z poziomu regionu może 

doprowadzić do przełamania strukturalnego 

egoizmu. Celem jest bowiem ucywilizowanie 

zasad konkurencji: by była tam gdzie, gdzie 

poprawia jakość świadczeń, a została zniesiona 

tam, gdzie generuje patologie, np. poprzez 

konkurencję o ograniczone zasoby kadrowe. W 

wielu aspektach należałoby wprowadzić 

mechanizmy premiujące współpracę, a nie 

konkurencję, pomiędzy podmiotami. Jej zdaniem 

dylemat: decentralizacja czy centralizacja jest 

często pozorny, wiele zależy bowiem od tego, jak te 

pojęcia zdefiniujemy. Przykładowo integracja 

zarządzania szpitalami na poziomie regionalnym może 

być uznana za pewnego rodzaju recentralizację, albo… 

decentralizację, w zależności od tego, jak 

zaprojektowany  zostanie mechanizm kontroli nad 

nowymi strukturami, w szczególności zaś od tego, ile do 

powiedzenia w nowym rozwiązaniu będą miały 

samorządy. W każdym przypadku istotne jest to, aby 

zapobiec upartyjnieniu struktur zarządzających 

szpitalami, po ewentualnym ujednoliceniu regionalnym 

struktury właścicielskiej, a przede wszystkim zapewnić 

jasne mechanizmy ustanawiania celów, a następnie –

rozliczalności organów nadzorczych z ich realizacji.  

Trudno też sobie wyobrazić skuteczną i kosztowo-

efektywną integrację samej opieki szpitalnej na 

poziomie regionu bez równoległej reformy POZ. 

Dodaje również, że rozmowa o systemie ochrony 

zdrowia w Polsce musi być usytuowana w kontekście 

międzynarodowym. Nie tylko dlatego, że jesteśmy 

członkiem EU i od wielu lat doświadczamy problemu 

migracji naszych kadr za granicę. Ale zdaniem Libury już 

tzw. kryzys lekowy pokazał, że de facto system ochrony 

zdrowia musi być widziany w kontekście 

międzynarodowym, a pandemia jeszcze ten aspekt 

uwypukliła.  
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„W Polsce, nawet na poziomie centralnym, 
zbyt mało uwzględniana jest globalizacja 
jako kontekst funkcjonowania systemu 
zdrowia, podczas gdy wszystko jest już 

globalnym rynkiem: kadry, łańcuchy 
dostaw technologii medycznych i ich 

komponentów, wymiana danych 
zdrowotnych itd. System ochrony zdrowia 

w rosnącym stopniu zależy nie tylko od 
polityki wewnętrznej, ale od uwarunkowań 
zewnętrznych – i de facto musimy mieć coś 

w rodzaju departamentu 
międzynarodowego”  

(Maria Libura) 

Odnosząc się do problemu kadr w zarządzaniu 

systemem ochrony zdrowia, Libura uznaje, że 

postulatem powinno być paradoksalnie zwiększenie 

administracji w sposób, który odciąży pracę zawodów 

medycznych i podniesie potencjał analityczny instytucji 

publicznych zarządzających zdrowiem. To ostatnie staje 

się szczególnie palące w przededniu cyfrowej 

transformacji sektora.  

Inaczej problem nowych polityk zdrowotnych 

skomentował dr Stanisław Maksymowicz, uznając, że w 

szerokich dyskusjach systemowych często brakuje 

spojrzenia mikro, w skali bliskiej pacjentowi. A 

potężnym problemem medycyny są właśnie sytuacje, 

które dzieją się nie na poziomie systemu, a 

kultury. Przykładem może być zdaniem 

kardiologia inwazyjna, gdzie dobrze wykonany 

zabieg często nie przekładał się na sukces dla 

pacjenta, bo po zabiegu chory nie był poddawany 

rehabilitacji i terapii. „I pacjent znowu wraca do 

systemu. Dlaczego tego nie było? Nie było skali 

mikro, zastanowienia się nad pacjentem” – uznaje 

dr Maksymowicz.  

Drugą kwestią, jaką podjął dr Maksymowicz jest 

problem edukacji medycznej na poziomie szkół 

wyższych. W szczególności – problem etosu 

zawodów medycznych, szczególnie widoczny 

podczas dyskusji ze studentami tych kierunków. 

Jak tłumaczy Maksymowicz, po dawnym etosie 

wiele nie zostało.  

„Dyskusja sprowadza się li tylko do 
tego, aby dobrze wykonać jakąś 

procedurę, a brakuje w nim pacjenta. 
Studenci są zdziwieni - po co ta etyka, 

socjologia, psychologia, po co te 
rozmowy?” 

(dr Stanisław Maksymowicz) 

St. Maksymowicz podkreśla, że edukacja w 

zakresie tzw. kompetencji miękkich jest kluczowa. 

Badania wskazują bowiem, że nawet 60 proc. 

błędów medycznych bierze się z problemów w 

komunikacji: między lekarzem a pacjentem, między 

lekarzami, między innymi osobami z personelu 

medycznego. Panelista wskazał na coraz bardziej 

powszechny nurt w medycynie zachodniej, jakim jest 

medycyna narracyjna, w której kluczowa jest rozmowa 

z pacjentem, próba zrozumienia jego tła społecznego i 

psychologicznego, bo ma ono często kluczowy wpływ 

na diagnozę, leczenie i jego efekty.  

Słabość w tym zakresie pokazała także pandemia. 

„Dlaczego mamy teraz problem z COVID-em? Dlaczego 

tylu młodych ludzi umiera? Bo unikają systemu. 

Faktycznie, zabrakło poziomu mikro i faktycznie,  

system musi na to zwracać uwagę. Skupiamy się na 

procedurach, na przepływie informacji, pieniędzy,  

ale nie ma spojrzenia bliskiemu pacjentowi”  

– podsumowuje. 

Do kwestii integracji płatnika i właściciela odniósł się też 

dr Michał Zabdyr-Jamróz, podkreślając że celem 

integracji nie ma być centralizacja, a koordynacja. 

Integracja nie musi polegać na prawnym scaleniu 

instytucji, ale wymaga pewnych mechanizmów, które 

zapewnią wspólne kierunki działania i zapobiegną 

zachowaniom rywalizacyjnym (strukturalnemu 

egoizmowi). Istotnym tego elementem powinno być 

zrezygnowanie z regulacji skłaniających do szukania 

winnych (blame game) w zdarzeniach niepożądanych i 

podążania za rankingami. Ważne jest więc, by szczerze 

popopollliiitttyyykkka a a    ///      rererelllaaacccjjjeee   mmmiiięęędddzzzyyynnnaaarororodddooowwweee      ///      bebebezpizpizpieeeccczzzeeeńńńssstttwwwooo///ooobbbrrrooonnnnnnooośśśććć      ///      pańpańpańssstttwwwooo   iii   gggooossspopopodadadarrrkkka a a    ///      spspspooołłłeeeccczzzeeeńńństststwowowo   iii   kkkuuullltttuuurrraaa   

Kontakt: redakcja@nowakonfederacja.pl   /   Adres: Biuro “Nowej Konfederacji”, Mokotowska 67/20, 00-530 Warszawa 



12 Reforma ochrony zdrowia potrzebna od zaraz     / 

mówić o swoich błędach - i to jest też celem rezygnacji 

ze strukturalnego egoizmu. Chodzi o to aby tworzyć 

procedury które będą zapobiegały tym błędom.  

Dodaje również, że gdy jest mowa o integracji, nie 

chodzi w tym o rezygnację z kontraktowania jako 

partnerstwa miedzy sektorami. Nie chodzi też o 

rezygnację z konkurencyjności tam, gdzie ona ma sens. 

W modelu zapewniającym efektywną integrację 

mogłaby się pojawić nawet konkurencja na poziomie 

płatnika. Konieczne jest jednak zachowanie centralnej 

redystrybucji zasobów by zapewnić uczciwą 

konkurencję (zwalczanie tzw. „spijania śmietanki”). 

Alokacja zasobów najbardziej efektywna jest jak 

najbliżej ‘linii frontu’ a redystrybucja zawsze najbardziej 

efektywna jest na poziomie centralnym. W 2004 

Holendrzy to odkryli wprowadzając system kompensacji 

ryzyka, podobnie jak Niemcy modyfikując swój system i 

wprowadzając federalny Fundusz Zdrowia.  

Zauważył także, że celem nie powinna być rewolucyjna 

zmiana sytemu, ale wprowadzenie pewnych 

racjonalnych korekt i uzupełnień instytucjonalnych: „Ja 

swoich studentów uczę tego, że systemy zdrowotne nie 

mają esencji, ale mają historię. Są jak gotyckie katedry. 

Na pierwszy rzut oka wyglądają jak jednolita struktura 

powstała od razu wg oryginalnego planu. A prawda jest 

taka, że powstawały one inkrementalnie przez wieki. 

Niektóre ich elementy, które uznajemy za integralną 

część eleganckiej całości, były uzupełnieniami 

powstałymi w odpowiedzi na jakieś problemy 

techniczne – jako wręcz poprawka, korekta 

struktury tak by się nie zawaliła” – podsumowuje 

dyskusję.  
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Uczestnicy seminarium – biogramy 

DR MAREK BALICKI – lekarz, polityk, minister zdrowia w 

gabinetach Leszka Millera i Marka Belki, poseł na Sejm I, 

II i VI kadencji, senator V kadencji. 

DR PIOTR KARNIEJ – specjalista od zarządzania w 

ochronie zdrowia, menadżer, doktor nauk 

ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Medycznego 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

MARIA LIBURA – kierownik Zakładu Dydaktyki i 

Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes 

Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej 

DR STANISŁAW MAKSYMOWICZ, adiunkt w Collegium 

Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie, członek Polskiego Towarzystwa 

Socjologicznego, wykładowca z socjologii zdrowia i 

medycyny 

PROF. WOJCIECH MAKSYMOWICZ – neurochirurg, 

profesor nauk medycznych, minister zdrowia i opieki 

społecznej w rządzie Jerzego Buzka, od 2019 poseł na 

Sejm IX kadencji. 

DR MICHAŁ ZABDYR-JAMRÓZ, adiunkt w Instytucie 

Zdrowia Publicznego w UJ, prowadził badania na 

Uniwersytecie Harvarda. Specjalizuje się w prowadzeniu 

polityk zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem 

metod deliberacyjnych. 

Seminaria eksperckie  
„Nowej Konfederacji” 

Seminaria eksperckie są przeznaczone dla 

współpracowników i ekspertów „Nowej 

Konfederacji” Mają charakter zamknięty i mają na 

celu analizę bieżącej sytuacji w obszarach 

ważnych dla państwa (np. transport publiczny, 

polityka społeczna, rynek pracy, edukacja, 

obronność, polityka zagraniczna) oraz 

wykreowanie pomysłów na analizy, ekspertyzy, 

raporty, debaty i wydarzenia, a także 

rekomendacji do polityk publicznych. 

Seminaria sfinansowane są przez Narodowy 

Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 

lata 2018 – 2030. 
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