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Po co jesteśmy?

Fundacja Watch Health Care (WHC) rozpoczęła swoją 
działalność w marcu 2010 roku. 

Działania fundacji mają na celu:

 monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem 
świadczeń gwarantowanych w Polsce

 dostarczanie informacji o ograniczeniach dostępu 
do świadczeń zdrowotnych znajdujących się w 
„koszyku”, poza „koszykiem” oraz do świadczeń 
częściowo gwarantowanych (współpłacenie)
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Co robimy?

Misja:
Fundacja WHC dostarcza szerokiej, wiarygodnej i opartej na dowodach
naukowych informacji na temat dysproporcji pomiędzy zawartością
koszyka „gwarantowanego” oraz środkami na jego realizację, a także
o konsekwencjach tak rozumianego deficytu w systemie opieki
zdrowotnej w Polsce.

Działalność:
o mapowanie ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych 

(RANKINGI, BAROMETR, ONKOBAROMETR)
o program seminariów naukowo-edukacyjnych
o wytyczne i standardy postępowania (dla lekarzy)
o ranking absurdów w ochronie zdrowia
o kanał PATtube
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Rada Naukowa WHC

Prof. Wiesław Jędrzejczak Dr Xenia Kruszewska

Prof. Tomasz Trojanowski Dr Wojciech Masełbas

Sędzia TK w st. spoczynku 
Jerzy Stępień

Dr Robert Gwiazdowski

Dr Tomasz Romańczyk Dr Janusz Meder

Prof. Zbigniew Zagórski Prof. Andrzej Rychard

Prof. Andrzej Książek Dr Teresa Weber

Przewodniczący Rady Naukowej:
Prof. Zbigniew Szawarski

Prof. Mirosław Szeligowski



Patron Fundacji 
Watch Health Care

Prof. dr hab. Jacek Ruszkowski 

Był Przewodniczącym Rady Naukowej Fundacji WHC,
która została nazwana jego imieniem.

Był członkiem Senatu Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie, Dyrektorem Centrum Zdrowia
Publicznego, wykładowcą na studiach wyższych,
podyplomowych i MBA Akademii Leona Koźmińskiego.

Był także członkiem New York Academy of Sciences,
Rady Naukowej CMKP w Warszawie oraz kierownikiem
Zakładu Informatyki Medycznej i Biomatematyki w tej
uczelni.

Autor przeszło 100 publikacji naukowych.

Zmarł w dniu 2 grudnia 2010 r.

Bardzo nam brakuje Jego nieocenionego wsparcia
w działaniach WHC! Cześć Jego pamięci.
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Projekty i narzędzia 
Fundacji WHC
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Projekt Barometr WHC ma na celu monitorowanie i 
wskazywanie zmian w zakresie dostępu do gwarantowanych 
świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Barometr WHC prezentuje informacje dotyczące zachodzących zmian 
w zakresie średniego czasu oczekiwania na podstawowe świadczenia 
zdrowotne w Polsce na trzech poziomach: 

1. zbiorczo dla wszystkich świadczeń w Polsce, 

2. zbiorczo dla świadczeń w poszczególnych dziedzinach medycyny, 

3. dla wybranych świadczeń wskaźnikowych w danej dziedzinie 
medycyny. 
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Barometr WHC
www.korektorzdrowia.pl/barometr/
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Barometr WHC

www.barometrwhc.pl

Do wskaźnikowych 

świadczeń zdrowotnych 

należą: 

• wizyta u specjalisty;

• badanie diagnostyczne

• trzy lub więcej często 

wykonywanych procedur 
(np. zabieg operacyjny, zabieg 

rehabilitacyjny).

Analiza dostępu do diagnostyki i 
leczenia w 43 dziedzinach medycyny na 
podstawie Rejestru Problemów 
Pacjentów prowadzonego przez 
Fundację:
- w każdej dziedzinie sprawdzane jest 5-
6 świadczeń;
- weryfikacja w ponad 1500 placówkach 
medycznych

http://www.barometrwhc.pl/


Barometr WHC
do pobrania na: www.korektorzdrowia.pl/barometr
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Publikowany cyklicznie, 3 x w roku
OD 2012 ROKU

Zmiana średniego czasu oczekiwania na "gwarantowane” świadczenia zdrowotne w Polsce

http://www.korektorzdrowia.pl/barometr
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Średni czas oczekiwania na realizację świadczeń 
zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach 

medycyny w czerwcu i lipcu 2015 r. (w mies.)

Nie występuje w Polsce dziedzina medycyny, w której pacjenci 
nie napotykaliby istotnych ograniczeń w dostępie do 

„gwarantowanych” świadczeń zdrowotnych



Zadaniem Projektu Onkobarometr WHC jest monitorowanie
ZMIAN w dostępie do świadczeń diagnostycznych i leczniczych 
w ramach 5 dziedzin medycyny z zakresu onkologii.

Do weryfikacji zmian czasu oczekiwania wybrano świadczenia 
z zakresu leczenia chorób onkologicznych na które składają się: 

1. wizyty u specjalisty, 

2. diagnostyka oraz 

3. procedury lecznicze. 

Dostępność do tych świadczeń jest monitorowana na stałych 
zasadach 3 x do roku: w lutym, maju oraz wrześniu.
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Onkobarometr WHC
www.korektorzdrowia.pl/onkobarometr/



Ranking Problemów Pacjentów
www.korektorzdrowia.pl/problemy

• Ranking Problemów Pacjentów zawiera zestawienie 
zgłoszonych świadczeń, które znajdują się w koszyku 
gwarantowanym, ale do których dostęp AKTUALNIE 
jest ograniczony, w mniejszym bądź większym 
stopniu. 

• Im wyższa punktacja, tym ograniczenie dostępu jest 
bardziej niesprawiedliwe, a tym samym bardziej 
uciążliwe dla pacjentów i całego społeczeństwa

www.korektorzdrowia.pl/problemy
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Ranking PP
www.korektorzdrowia.pl/problemy
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Im wyższa punktacja, tym bardziej 

ograniczony i uciążliwy dostęp dla 

pacjentów!



PAT+ube powstał, aby dostarczyć rzetelnych i 
aktualnych informacji o chorobach, możliwościach 
diagnostycznych, aktualnych standardach leczenia oraz 
zasadach korzystania z publicznego systemu świadczeń 
zdrowotnych.

• Kanał dla pacjentów i lekarzy

• Filmy, prezentacje, komentarze

• Wysoki poziom merytoryczny 

• Zgodność z najlepszą wiedzą medyczną

www.korektorzdrowia.pl/pattube
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Kanał:

Użytkownicy umieszczają i znajdują tutaj informacje 
i porady w formie filmów, prezentacji i komentarzy, 
które wyjaśniają podstawowe problemy zdrowotne. 

Prezentacje dotyczą zarówno chorób powszechnie 
występujących, jak również chorób rzadkich. 

W PATtube znajdują się informacje o: objawach, 
rozpoznaniu, diagnostyce, sposobach leczenia, 

aktualnych wytycznych i standardach postępowania, 
rehabilitacji, opiece pielęgnacyjnej itp.







Projekt
„100 seminariów”

„Innowacje w …(tu dziedzina medycyny)… 

- ocena dostępności w Polsce”

 Prezentacja innowacyjnych technologii medycznych, które 
znajdują się poza koszykiem świadczeń gwarantowanych

 Współpraca ze specjalistami oraz stowarzyszeniami 

 Uczestnicy: lekarze, przedstawiciele towarzystw 
ubezpieczeniowych, organizacje pacjentów, media branżowe

 Jesteście Państwo na 28 seminarium z cyklu stu!

 Relacja „na żywo” w internecie www.korektorzdrowia.pl lub  

www.watchhealthcare.eu

http://www.korektorzdrowia.pl/
http://www.watchhealthcare.eu/


Uczestnicy Seminariów WHC

Fundacja Watch Health Care

www.korektorzdrowia.pl

 Lekarze specjaliści

 Przedstawiciele 
organizacji pacjentów

 Przedstawiciele 
AOTMiT

 Przedstawiciele NFZ

 Przedstawiciele MZ

 Przedstawiciele 
towarzystw 
ubezpieczeń 
zdrowotnych

 Branża

 Eksperci 

 Media
Seminarium edukacyjne pt.: Innowacje w leczeniu HCV –

ocena dostępności w Polsce, Warszawa  9 stycznia 2015



„INNOWACJE W FARMAKOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

-NADZIEJE DLA CHORYCH, ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMU”

Warszawa 15-16 kwietnia 2011 r.
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„INNOWACJE W WAKCYNOLOGII – OCENA DOSTĘPNOŚCI SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W POLSCE”

Warszawa 26-27 maja 2011 r.
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WWW.WATCHHEALTHCARE.EU
2015-11-19

Dziękuję za uwagę!

Zapraszamy do współpracy
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sekretariat@korektorzdrowia.pl

+48 504 741 313

www.korektorzdrowia.pl
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