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„Rok temu zadeklarowałem, że moją misją jest przywrócenie 

ochronie zdrowia charakteru służby.” 
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Reforma służby zdrowia. Piękne hasła, 

czy coś więcej ? 























 

Z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo 

Zdrowia wynika, że główną  przyczyną  zgonów   

w Polsce są: 

 

  choroby kardiologiczne (28 proc. ogółu 

zgonów)  

 

 i onkologiczne (24,5 proc. ogółu zgonów). 



Ile Polacy muszą czekać na wizytę do 

specjalisty? 
 Dziedziny medycyny, w których średni czas 

oczekiwania jest najdłuższy to: ortopedia (11,2 mies.), 

geriatria (7,1 mies.), angiologia (7 mies.), reumatologia 

(7 mies). Specjaliści na wizytę, u których odnotowano 

największe kolejki to: ortodonta (9,5 mies.), 

endokrynolog (9,4 mies.), angiolog (9 mies.), lekarz 

chorób zakaźnych (6,9 mies.) i hepatolog (5,7 mies.). 

  Najdłuższe kolejki pozostają jednak w dalszym ciągu 

zarezerwowane dla protezoplastyki stawu kolanowego 

(42,9 mies.) i operacji usunięcia zaćmy (22,4 mies.). 













Województwo >=61 51-60 41-50 =<40 Razem 

Dolnośląskie 61 96 61 39 257 

Kujawsko-
Pomorskie 

53 68 50 63 234 

Lubelskie 50 103 83 62 298 

Lubuskie 25 37 33 19 114 

Łódzkie 16 54 40 64 174 

Małopolskie 57 107 102 79 345 

Mazowieckie 64 145 104 72 385 

Opolskie 22 33 31 27 113 

Podkarpackie 9 46 42 23 120 

Podlaskie 61 96 61 39 257 

Pomorskie 11 43 43 55 152 

Śląskie 65 226 160 160 611 

Świętokrzyskie 20 38 41 42 141 

Warmińsko-
Mazurskie 

38 37 40 13 128 

Wielkopolskie 45 98 97 108 348 

Zachodniopomors
kie 

26 55 43 28 152 

RAZEM 623 1282 1031 893 3829 
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Liczba lekarzy chirurgów z podziałem na grupy 
wiekowe 
w 16 województwach Polski(2015r.) 





 W Europie pokolenie seniorów to aż 16,7% 

całej populacji. W wielu krajach europejskich 

odsetek osób starszych w całej populacji 

wynosi około 20% (Japonia 23%, Niemcy 

21%, Włochy 21%, Grecja 19%, Szwecja 

19%, Finlandia 18%, Portugalia 18%, 

Hiszpania 17% - dane z 2011 r.). 

 W Polsce, według Głównego Urzędu 

Statystycznego, w końcu 2014 r. osoby w 

wieku 60 lat i więcej stanowiły ponad 22% 

całej populacji.  

 



 Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (06.02.1997r., 
weszła w życie w 01.01.1999r.) 

 

 Kasy Chorych, przekazanie Szpitali samorządom, kontrakty dla 
Dyrektorów SPZOZ, budżety płacowe i rzeczowe, pierwsze kontrakty 
– 1999r. 

 

 Narodowy Fundusz Zdrowia – 2003r. 

 

 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej, po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego – 2004r. Koszyk świadczeń gwarantowanych itd. 

 

 Ustawa oddłużeniowa – 2004r. i 22.04.2005r. (tzw. „103” i „203”), 2,2 
mld zadłużenia, a obecnie ponad 10 mld zł. 

 

 









 

 podwyżki mają być przyznawane nie do 1 lipca, a z dniem 1 

lipca 

 

 sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń 19,14 tys. rezydentów- 

     nadal opłacane z Funduszu Pracy  

 

 w latach 2017–2022 skumulowany koszt dla wszystkich 

podmiotów leczniczych wynieść ma ponad 9,5 mld zł 

 

 podwyżki obejmą prawie 438 tys. pracowników, zatrudnionych               

w 19,78 tys. podmiotów leczniczych.   

 





 Podczas lutowego posiedzenia Zespołu 

Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia pojawiły 

się zupełnie nowe wyliczenia dotyczące 

skutków finansowych tej ustawy. Według 

bardzo ostrożnych, zachowawczych wręcz, 

obliczeń Ministerstwa Zdrowia pięcioletnie 

skutki ustawy (od połowy 2017 roku do końca 

2022 roku, kiedy ma zakończyć się okres 

przejściowy) 

  wyniosą… 17 miliardów złotych.  





 Standardy wyposażenia , infrastruktury, sprzętu medycznego, 

 Algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, 

 Normy zatrudnienia, w oparciu o umowy o pracę, kontrakty? 

 Nadzór nad jakością leczenia, 

 Zdefiniowanie  Oddziałów Szpitalnych dla poszczególnych poziomów 
referencyjności  lecznictwa szpitalnego, 

 System konsultancki  (uzupełnienie kadry lekarskiej), 

 Wypracowanie modelu funkcjonowania i zatrudniania 
Koordynatorów , Kierowników i Ordynatorów Oddziałów Szpitalnych 
(konkursy, zagwarantowanie czasu pracy 5-6 lat), 

 Zdefiniowanie roli kierownika specjalizacji (odpowiedzialność – OC, 
finansowanie), 

 Zmiana sposobu funkcjonowania lekarzy w oparciu o umowy cywilno-
prawne ( spółki prawa handlowego) lub możliwość wyboru charakteru 
zatrudnienia (umowy o pracę), przy zmianie ordynacji podatkowej. 



 Doprowadzenie do opublikowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

analogicznie do środowiska anestezjologów, czyli w sprawie 

standardów postępowania medycznego  w pozostałych dziedzinach 

medycyny, zawierające regulacje m.in. : 

 Norm zatrudnienia, 

 Standardów wyposażenia w sprzęt i warunków lokalowych 

oddziałów/klinik, w zależności od stopnia referencyjności. 

 Algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla 

poszczególnych jednostek chorobowych, z uszczegółowieniem 

wytycznych wykonywania zabiegów operacyjnych, ich metody etc.           

( np. resekcja żołądka – 2 lek. specjalistów + asysta (szkolący się), 

rodzaj i jakość sprzętu)  .  



 

Dziękuję 


