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Szanowni Państwo, 

 

raport dotyczący wyników Barometru WHC, który udostępniamy Państwu w ramach podstawowej 

działalności Fundacji Watch Health Care, przedstawia zmiany w zakresie dostępu  

do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce. Kolejna edycja raportu przedstawia analizę 

danych zebranych w lipcu i sierpniu 2019 r. Niniejszy raport jest skróconą wersją pełnego opracowania, 

które już wkrótce dostępne będzie na stronie Fundacji Watch Health Care. 

 

Wierzymy, że działania Fundacji Watch Health Care będą pomocne przy wprowadzaniu kolejnych 

zmian w zakresie zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych. Liczymy, że w przyszłości 

doprowadzi to do zniesienia ograniczeń i barier w dostępie do najważniejszych i często podstawowych, 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Postrzegamy dysproporcję między zawartością koszyka 

świadczeń „gwarantowanych” i wielkością środków na jego realizację, jako zasadniczą 

niesprawiedliwość1 i elementarną nieprawidłowość systemu opieki zdrowotnej w Polsce. 

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym raportem. 

 

 

 

Natalia Miller, Prezes Fundacji Watch Health Care 

 

 

 

 

 
1  Sprawiedliwość jest tu rozumiana jako wywiązywanie się państwa wobec obywateli ze składanych im obietnic 

i gwarancji. 
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Wydawca 

 

Fundacja Watch Health Care  

Fundacja Watch Health Care (WHC) została założona w 2010 roku. Inspiracją do jej powstania był 

narastający deficyt w ochronie zdrowia, rozumiany jako dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka 

świadczeń i wielkością środków finansowych ze składki na ubezpieczenie podstawowe, przeznaczanych 

na świadczenia zdrowotne w Polsce. 

Fundacja ma na celu wskazywanie obszarów nierówności w zakresie dostępu do świadczeń 

medycznych oraz określanie zgodnie z zasadami Oceny Technologii Medycznych sposobów zmiany 

negatywnego stanu rzeczy w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych, prezentowanie 

zagregowanych informacji w formie rankingu pod względem uciążliwości ograniczonego dostępu, jak 

również promowanie najbardziej efektywnych klinicznie, bezpiecznych i opłacalnych technologii 

medycznych w warunkach ograniczonych możliwości finansowych państwa tak, aby były one dostępne 

ogółowi społeczeństwa. Fundacja wspiera wszelkie działania podmiotów zewnętrznych prowadzące do 

zmniejszenia dysproporcji pomiędzy zawartością koszyka świadczeń gwarantowanych i wielkością 

środków ze składki na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz promuje ideę dodatkowych 

ubezpieczeń zdrowotnych. 

 

Barometr WHC 

Barometr WHC to projekt, który ma na celu monitorowanie ZMIAN w zakresie dostępu do 

gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Prezentuje on informacje dotyczące ZMIAN w zakresie 

czasu oczekiwania na podstawowe świadczenia zdrowotne w Polsce na kilku poziomach:  

1. zbiorczo dla wszystkich świadczeń w Polsce, 

2. zbiorczo dla świadczeń w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz  

3. dla wybranych świadczeń wskaźnikowych w danej dziedzinie medycyny.  
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Wizyta u specjalisty, wykonanie badania diagnostycznego, zabiegu bądź operacji monitorowane są w 

kilkudziesięciu dziedzinach medycyny, a prezentowane średnie wyznaczane są na losowej próbie 

świadczeniodawców z całej Polski. Na stronie www.barometrwhc.pl znajdziecie Państwo również 

informacje dotyczące aktualnego, przeciętnego czasu oczekiwania na wybrane, wskaźnikowe 

świadczenia zdrowotne monitorowane w ramach Barometru WHC - jednak o wiele więcej informacji o 

aktualnym czasie oczekiwania i barierach dostępu w Polsce do znacznie większej liczby świadczeń 

zdrowotnych znajdziecie Państwo w rankingach WHC na stronie www.korektorzdrowia.pl. 

W ramach projektu „Barometr WHC”, na podstawie Rejestru Problemów Pacjentów prowadzonego 

przez Fundację oraz w oparciu o opinie specjalistów, przeprowadzono analizę dostępu do diagnostyki 

i leczenia w 43 dziedzinach medycyny. W każdej dziedzinie wybrano kilka świadczeń zdrowotnych, 

które stały się świadczeniami wskaźnikowymi i które są monitorowane na stałe w kolejnych edycjach 

Barometru WHC. Są to świadczenia często wykonywane i ważne z punktu widzenia zdrowotności 

społeczeństwa. Należy zaznaczyć, że w świadczeniach z dziedzin: nefrologii, angiologii, chorób 

wewnętrznych wyjątkowo w tej edycji badane były wyłącznie czasy oczekiwania na wizytę u specjalisty 

z danej dziedziny. 

Barometr WHC prezentuje informacje dotyczące ZMIAN w zakresie czasu oczekiwania na świadczenia 

zdrowotne w Polsce na kilku poziomach: 

1. dla wybranych pojedynczych świadczeń wskaźnikowych w danej dziedzinie medycyny  

(tu precyzja jest najniższa), 

2. zbiorczo dla świadczeń w poszczególnych dziedzinach medycyny (tu precyzja jest znacznie 

większa i obejmuje średnią ze wszystkich świadczeń wskaźnikowych z danej dziedziny), 

3. zbiorczo dla wszystkich świadczeń w Polsce (średnia zmiana w czasie oczekiwania dla 

wszystkich świadczeń wskaźnikowych ze wszystkich dziedzin i na podstawie informacji od  

ok. 1200 świadczeniodawców jest określana wyjątkowo precyzyjnie). 

Informacje zbierane są telefonicznie. Barometr WHC prezentuje wyniki z perspektywy pacjenta  

– ukazuje bariery dostępu do świadczeń „oczami pacjenta”, czyli tak, jak na te bariery natrafia osoba 

chora. 
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Na poniższym schemacie zaprezentowane zostały 43 dziedziny medycyny, które zostały objęte analizą. 

 

Rysunek 1. Dziedziny medycyny uwzględnione w Barometrze WHC 

 

1. Barometr WHC – wyniki 

Średni czas oczekiwania na pojedyncze gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce (niezależnie 

od ich charakteru: diagnostyczne i lecznicze bez uwzględnienia w tej ocenie kompleksowości  

i niezbędnej etapowości leczenia) wynosił w lipcu/sierpniu 2019 roku 4,3 miesiąca (ponad 17 tygodni). 

W porównaniu do danych zebranych na przełomie ubiegłego roku, opublikowanych w lutowym 

Barometrze, ogólny czas oczekiwania wzrósł o około 0,5 miesiąca, utrzymując się wciąż na 

podobnym, wysokim poziomie. Niezmiennie od kilku lat Fundacja WHC obserwuje wzrost czasu 

oczekiwania, a po raz pierwszy od początku projektu czas oczekiwania przekroczył granicę 4 

miesięcy. 

Fundacja WHC odnotowuje wszystkie działania Ministerstwa Zdrowia mające na celu „walkę 

z kolejkami” takie jak: weryfikowanie koszyka świadczeń gwarantowanych, zwrócenie uwagi na nowe 
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świadczenia np. w medycynie paliatywnej takie jak porada psychologiczna czy uporządkowanie wycen 

świadczeń zdrowotnych. Fundacja WHC będzie monitorować na bieżąco wpływ zmian na czas 

oczekiwania na świadczenia zdrowotne dla pacjentów. 

Zmianę ogólnego czasu oczekiwania we wszystkich 43 dziedzinach medycyny na świadczenia 

zdrowotne przedstawia (Rysunek 2). 

 

Rysunek 2. Zmiana przeciętnego czasu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce  

(wartości w mies.). 

Różnice w czasie oczekiwania na świadczenia zdrowotne w poszczególnych dziedzinach medycyny  

w lipcu i sierpniu (w porównaniu do okresu grudzień/styczeń 2019 r.) przedstawia Rysunek 3.  

Należy zaznaczyć, że zarówno pogorszenie, jak i brak zmiany mogą się wiązać z utrzymującym się 

długim czasem oczekiwania na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie 

medycyny i tym samym oznaczać występowanie istotnych ograniczeń w dostępie do leczenia, na 

które napotykają chorzy i potrzebujący.  
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Rysunek 3. Zmiana średniego czasu oczekiwania (wartości w mies.) na realizację świadczeń zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach medycyny.  
Każdy słupek reprezentuje jedną z dziedzin medycyny. Słupki w kolorze czerwonym ukazują, o ile wydłużył się czas oczekiwania w lipcu/sierpniu 2019r. w stosunku do okresu poprzedniej 
weryfikacji (grudzień/styczeń 2019 r.). Słupki w kolorze zielonym oznaczają poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny, natomiast słupki niebieskie oznaczają 
brak zmian – wartości nie większe niż ± 0,5 mies. 
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Najdłużej pacjenci muszą czekać na świadczenia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 

– średnio 22,2 miesiąca. Czas oczekiwania na dostęp do angiologa wynosi natomiast 13,6 miesiąca. 

Najkrócej pacjenci czekają na realizację świadczeń z zakresu radioterapii onkologicznej, bo ok. 0,3 

miesiąca oraz choroby płuc 0,7 mies. Kolejna edycja Barometru potwierdza, że zarówno świadczenia 

w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jak też endokrynologii charakteryzują się 

najdłuższym czasem oczekiwania.  

Należy także zaznaczyć, że w tej edycji Barometru w świadczeniach z dziedzin: alergologii – donosowe 

próby prowokacyjne oraz gastroenterologii – operacja usunięcia uchyłka Zenkera, dokładny czas 

oczekiwania nie został zbadany. Jeżeli chodzi o donosowe próby prowokacyjne to wielokrotnie 

w wytypowanych do badania ośrodkach wskazywano, iż w tej chwili nie ma dostępu do alergenów i nie 

są prowadzone zapisy. Natomiast na podstawie uzyskanych informacji od świadczeniodawców, 

operacja usunięcia uchyłka Zenkera, w wielu ośrodkach przestała być wykonywana na rzecz leczenia 

endoskopowego. 

Średni czas oczekiwania w 43 dziedzinach medycyny przedstawia Rysunek 4. 
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Rysunek 4. Średni czas oczekiwania na realizację świadczeń zdrowotnych w lipcu/sierpniu 2019. (w mies.) w poszczególnych dziedzinach medycyny. 
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1.1 Pogorszenie dostępu 

Największe wydłużenie średniego czasu oczekiwania zanotowano w dziedzinach ortopedii  

i traumatologii narządu ruchu (wydłużenie o 11,3 mies.) w porównaniu do wyników  

z grudnia/stycznia 2019 r.  

Na wydłużenie czasu oczekiwania w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu do 22 miesięcy 

wpływają czasy oczekiwania na świadczenia takie jak: endoprotezoplastyka stawu biodrowego oraz 

endoprotezoplastyka stawu kolanowego – przypadek stabilny (Rysunek 5). 

 

Rysunek 5. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.  
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Kolejną dziedziną charakteryzującą się wydłużeniem czasu oczekiwania (o ok. 6,3 miesiąca) jest 

otolaryngologia. Poniższy wykres przedstawia zmianę średniego czasu oczekiwana na świadczenia z tej 

dziedziny. 

 

Rysunek 6. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w otolaryngologii. 

 

Dziedzinami, w których pogorszenie dostępu do świadczeń wyniosło powyżej jednego miesiąca są:  

• kardiologia (3,6) 

• rehabilitacja medyczna (3,3) 

• reumatologia (3,2) 
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• neonatologia (1,5)2 

• choroby wewnętrzne (1,4)3 

• chirurgia szczękowo-twarzowa (1,3) 

• urologia (1,3)4 

• okulistyka (1,2) 

• chirurgia plastyczna (1,2). 

1.2 Poprawa dostępu 

Największa poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych nastąpiła w dziedzinach:  

kardiologii dziecięcej i endokrynologii. 

W dziedzinie kardiologii dziecięcej zaobserwowano spadek średniego czasu oczekiwania o 4,7 mies.  

Na świadczenia z tej dziedziny pacjent musi średnio czekać ok. 2,6 miesiąca, co przedstawiono na 

rysunku poniżej. 

 

2 W obecnej edycji badania względem edycji poprzednich dokonano zmiany dwóch świadczeń w dziedzinie 
neonatologii: Genetyczne badanie przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy oraz MRI głowy u 
niemowlęcia.  

3 Wyłącznie czas oczekiwania na wizytę u hepatologa. 
4 W obecnej edycji badania względem edycji poprzednich dokonano zmiany dwóch świadczeń w dziedzinie 
urologii na: uroflowmetria (badanie cewkowego przepływu moczu), litotrypsja (kruszenie złogów nerkowych 
ultradźwiękami), fenestracja laparoskopowa torbieli nerki, plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego. 
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Rysunek 7. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w dziedzinie kardiologii dziecięcej. 

Obecny czas oczekiwania na świadczenia z dziedziny endokrynologii wynosi 8,1 miesiąca i jest krótszy 

od ostatnio badanego okresu grudzień/styczeń 2019 o 3,5 miesiąca – (wykres poniżej). Poprawę 

w dostępie do świadczeń z zakresu endokrynologii odnotowano w szczególności w odniesieniu do 

czasu oczekiwania na wizytę u endokrynologa o ok. 10 miesięcy.  
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Rysunek 8. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w dziedzinie endokrynologii. 

Dziedziny medycyny, w których średni czas oczekiwania na wybrane świadczenia skrócił się o więcej 

niż 1 miesiąc to:  

• gastroenterologia (-1,1) 

• radiologia i diagnostyka obrazowa (-1,3) 

• nefrologia (-1,3) 

• neurologia dziecięca (-1,4) 

• pediatria (-1,7) 

• medycyna paliatywna (-1,9). 

Należy zwrócić uwagę, iż w medycynie paliatywnej pojawiło się nowe świadczenie, jakim jest porada 

psychologiczna dla matki dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, które doprowadzą do poronienia lub 
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zgonu wewnątrzmacicznego potwierdzonego badaniami prenatalnymi. Ze zgromadzonych danych 

wynika, iż średni czas oczekiwania na to świadczenie wynosi 0,13 miesiąca. 

1.3 Brak zmian w dostępie  

Brak znaczących zmian w „kolejkach do świadczeń zdrowotnych” w porównaniu do wyników 

z przełomu grudnia i stycznia 2019 r., odnotowano w odniesieniu do 18 spośród z 43 analizowanych 

dziedzin medycyny (za brak zmian uznano zmianę na poziomie nie większym niż ± 0,5 mies.). Dotyczy 

to następujących dziedzin: 

• onkologia (0,4) 

• ginekologia onkologiczna (0,3) 

• dermatologia i wenerologia (0,3) 

• choroby płuc (0,2) 

• psychiatria (0,1) 

• kardiochirurgia (0,1) 

• chirurgia dziecięca (0,1) 

• neurochirurgia (0,0) 

• radioterapia onkologiczna (-0,1) 

• alergologia (-0,1) 

• chirurgia naczyniowa (-0,1) 

• hematologia i hematoonkologia (-0,2) 

• geriatria (-0,3) 

• neurologia (-0,3) 

• diabetologia (-0,3) 

• choroby zakaźne (-0,4) 

• immunologia (-0,4) 

• chirurgia onkologiczna (-0,4) 

• położnictwo i ginekologia (-0,5). 
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Brak dużych różnic w czasie oczekiwania na świadczenia z danych dziedzin nie zawsze oznacza sytuację 

korzystną, gdyż najczęściej i tak jest ona równoznaczna z wielomiesięcznym oczekiwaniem na 

uzyskanie świadczeń. 

2. Dostęp do lekarzy specjalistów 

Aby uzyskać poradę specjalisty, trzeba czekać średnio 3,8 miesiąca. Porównując dane zebrane 

w grudniu i styczniu 2019, odnotowano spadek ogólnego czasu oczekiwania na wizyty  

o 0,2 mies. Zarówno w poprzednio badanym okresie, jak i teraz, najdłużej oczekuje się  

w kolejce do endokrynologa (14 miesięcy). Drugim specjalistą, do którego oczekuje się najdłużej na 

wizytę, jest angiolog (13,6 miesiąca). Do specjalistów, do których dostęp jest najbardziej ograniczony 

zalicza się również immunolog, neurochirurg, kardiolog i ortodonta - średni czas oczekiwania na wizytę 

u tych specjalistów oscyluje w granicach 9-10 miesięcy. 

Na rysunku poniżej przedstawiona została różnica w dostępie do konsultacji specjalistycznej (w mies.) 

pomiędzy okresami grudzień/styczeń 2019 r., a lipiec/sierpień 2019 r. Podsumowując analizowany 

dostęp do lekarzy specjalistów z 39 dziedzin medycyny, w 11 odnotowano poprawę w dostępności, 

w przypadku 15 dostępność uległa pogorszeniu, natomiast w przypadku 13 specjalistów czas 

oczekiwania nie uległ istotnej zmianie (są to takie wartości, w których zmiana czasu oczekiwania jest 

nie większa niż +/- 0,5 mies. w porównaniu do poprzednio ocenianego okresu).  

Największą poprawę - w porównaniu z danymi analizowanymi w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r., 

odnotowano w dostępie do wizyty u endokrynologa oraz kardiologa dziecięcego. Natomiast największe 

wydłużenie czasu oczekiwania na wizytę zaobserwowano w przypadku specjalistów: kardiolog i 

angiolog (szczegółowe dane przedstawiono na rysunku poniżej). 
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Rysunek 9. Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. 
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Rysunek 10. Zmiana dostępności do konsultacji specjalistycznej (w mies.) grudzień/styczeń 2019 vs lipiec/sierpień 2019 w Polsce. Jako brak zmiany założono różnicę wyniku nie większą niż 

+/- 0,5 mies.

http://www.korektorzdrowia.pl/
http://www.korektorzdrowia.pl/
mailto:biuro@mahta.pl


  

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care 
nr 20/7/10/2019”, www.korektorzdrowia.pl i wykonawcy: MAHTA Sp. z o.o. 

 
Fundacja Watch Health Care 

ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa 

Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13 
sekretariat@korektorzdrowia.pl 

www.korektorzdrowia.pl 

MAHTA Sp. z o.o. 
ul. Rejtana 17/5 

02 - 516 Warszawa 
Tel. 533 399 146 

E-mail: biuro@mahta.pl 

 

 19 

 

3. Dostęp do diagnostyki 

Kolejny ważny elementem w procesie leczenia jest możliwość szybkiego wykonania niezbędnych 

badań. Z uzyskanych informacji wynika, iż średnio na badanie diagnostyczne oczekuje się 2,7 mies. Czas 

oczekiwania na badania diagnostyczne przyczynia się do wydłużenia całego procesu leczenia – 

pacjenci mają utrudniony dostęp do uzyskania informacji o przyczynach złego stanu zdrowia. 

Wśród wszystkich zweryfikowanych przez firmę MAHTA świadczeń diagnostycznych najdłuższą kolejkę 

podobnie jak w poprzedniej edycji odnotowano w odniesieniu do wykonania artroskopii stawu 

biodrowego (38,2 mies.). W dużej ilości placówek uzyskano informację, że nie wykonywana jest 

artroskopia stawu biodrowego, a ewentualna proteza. 

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący czas oczekiwania na badania diagnostyczne dłuższy niż 2 

miesiące. 
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Rysunek 11. Czas oczekiwania na badania diagnostyczne dłuższy niż 2 mies. – lipiec/sierpień 2019 (mies.). 

Badaniem diagnostycznym wykonywanym zazwyczaj od razu jest gazometria oraz test na boreliozę; 

(badanie krwi za pomocą testu ELISA). Krótki czas oczekiwania dotyczy także świadczeń takich jak testy 

skórne, bronchoskopia czy genetyczne badanie przesiewowe noworodków w kierunku 

mukowiscydozy. Czas oczekiwania na tego rodzaju diagnostykę wynosi od kilku do kilkunastu dni. 
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Rysunek 12. Czas oczekiwania na badania diagnostyczne <= 2 mies. – lipiec/sierpień 2019. (w mies.). 

Średni czas oczekiwania na badanie diagnostyczne w stosunku do poprzedniego okresu 

(grudzień/styczeń 2019 r.) wzrósł o około 0,4 miesiąca. Długo należy oczekiwać na biopsje aspiracyjną 

cienkoigłową celowaną (BACC) – średnio czas oczekiwania wydłużył się o 6,2 mies. oraz USG gałki 

ocznej – wzrost o 3,4 mies. Największe skrócenie czasu oczekiwania na badanie diagnostyczne 

w porównaniu do grudnia/stycznia 2019 r. zaobserwowano dla sigmoidoskopii (badanie endoskopowe 
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jelita grubego). Czas oczekiwania skrócił się o pół roku. Skróceniu uległ też czas oczekiwania na badanie 

bezdechu śródsennego o 4,3 mies. oraz czas oczekiwania na testy skórne o 3,3 mies.  

4. Etapowość leczenia 

Znaczącą rolę w procesie leczenia stanowi problematyka etapowości, która jest kompleksowym 

procesem. Na podstawie zebranych danych wskazano kilka przykładów ograniczeń, w których 

sumujący się czas oczekiwania do kolejnych etapów leczenia może być szczególnie problematyczny dla 

pacjenta.  

Poniższy rysunek przedstawia zarys sumaryczny czasu oczekiwania na trzy wybrane świadczenia, w 

których uwzględniono każdy z etapów leczenia. Wybrane świadczenia to: operacja wymiany zastawki 

serca, endoprotezoplastyka stawu kolanowego – przypadek pilny oraz leczenie aparatem 

ortodontycznym.
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Rysunek 13. Poszczególne czasy wpływające na czas sumaryczny etapowości leczenia.
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4.1 Leczenie aparatem ortodontycznym  

Jednym z najbardziej niesprawiedliwych ograniczeń jest leczenie aparatem ortodontycznym dzieci. Z 

przeprowadzonego badania wynika, że na samą tylko wizytę u ortodonty 8-letnie dziecko z wadą zgryzu 

czeka średnio 9 miesięcy. W stosunku do danych z grudnia 2018/ stycznia 2019 r. zaobserwowano 

polepszenie czasu oczekiwania o 1,4 miesiąca.  

 

Rysunek 14. Etapowość leczenia ruchomym aparatem ortodontycznym (lipiec/sierpień 2019 r.). 

 

4.2 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego – przypadek pilny, również obrazuje ograniczenia związane z 

etapowością leczenia. 
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Rysunek 15. Etapowość leczenia zwyrodnienia stawu kolanowego (lipiec/sierpień 2019 r.). 

4.3 Operacja wymiany zastawki serca 

Kardiologia jest kolejną z dziedzin, w której stwierdzono ograniczenia w dostępie do świadczeń 

zdrowotnych, w oparciu o etapowość leczenia.  
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Rysunek 16. Etapowość operacji wymiany zastawki serca (lipiec/sierpień 2019 r.). 
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5. Dyskusja 

Informacje o czasie oczekiwania zgromadzone w Barometrze opierają się na danych uzyskanych 

u losowo wybranych świadczeniodawców z całego kraju. Dane są zbierane za pomocą ankiet 

telefonicznych. Tak jak już zostało to powyżej wskazane, w związku z taką metodyką badania, precyzja 

oszacowań na poziomie poszczególnych świadczeń jest stosunkowo niska. Z uwagi na to, jak również na 

możliwą szybką dynamikę zmian w dostępie chorych do świadczeń (u poszczególnych 

świadczeniodawców nowe terminy wykonywania świadczeń mogą pojawiać się w różnym czasie w 

ciągu miesiąca, pacjenci na bieżąco mogą rezygnować ze świadczeń i kolejek, odwołując terminy wizyt 

itd.) przeanalizowano dodatkowe źródło danych wskazujących na czas oczekiwania chorych na 

wykonanie świadczeń medycznych, jakim są dane NFZ (I kwartał 2019 r.).5 Świadczenia wybrane zostały 

z uwagi na długi czas oczekiwania, co potwierdziły dane zebrane w Barometrze, jak również dane z NFZ. 

 

Rysunek 17. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego - czas oczekiwania na wykonanie świadczenia określony na 
podstawie danych NFZ.  

 
5 Uchwała Nr 13/2019/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia okresowego 
sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2019 r. Załącznik do Uchwały nr 13 
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Rysunek 17. przedstawia jaka część chorych oczekiwała określony czas (zgodnie z przedziałami 

wskazanymi na wykresie) na wykonanie świadczenia. Z danych tych wynika, że 14% pacjentów, którzy 

mieli w I kwartale 2019 roku wykonaną endoprotezoplastykę stawu biodrowego, czekało na zabieg 

ponad 2 lata. W tej chwili, z danych zebranych telefonicznie wynika, że pacjenci, którzy chcą mieć 

wykonany ten zabieg, powinni czekać w kolejce 55 miesięcy. 

Na podstawie danych NFZ za pierwszy kwartał 2019 roku wynika, iż 20% pacjentów – a więc co piąty 

chory – skierowanych na endoprotezoplastykę stawu kolanowego (bez podziału na tryb pilny czy 

stabilny) czekał na zabieg powyżej 24 miesięcy. 

 

 

Rysunek 18. Endoprotezoplastyka stawu kolanowego –czas oczekiwania na wykonanie świadczenia określony na 

podstawie danych NFZ.  

Dane przedstawione przez NFZ obrazują ponadto, iż na leczenie aparatem ortodontycznym (bez 

podziału na dzieci i dorosłych) 17% zakwalifikowanych czeka do miesiąca, a 14% pacjentów może 

czekać powyżej 24 miesięcy.  
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Rysunek 19. Leczenie aparatem ortodontycznym - czas oczekiwania na wykonanie świadczenia określony na podstawie 
danych NFZ.  

Warto wspomnieć, że od 1 kwietnia 2019 r. zniesione zostały limity na operację zaćmy i badania 

tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Poniższy rysunek przedstawia czas 

oczekiwania na rezonans magnetyczny (w zależności od części ciała) w lipcu/sierpniu 2019 r. w 

porównaniu z wcześniej badanym okresem, tj. grudzień/styczeń 2019 r. Zaobserwowano skrócenie 

czasu oczekiwania dla części wskazanych tu świadczeń. 
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Rysunek 20. Czas oczekiwania na rezonans magnetyczny w lipcu/sierpniu 2019 r. w porównaniu z grudniem/styczniem 

2019 r. 

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku tomografii komputerowej, co obrazuje wykres poniżej. W 

dwóch z czterech badanych przykładów (w zależności od części ciała) odnotowano skrócenie czasu 

oczekiwania. 
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Rysunek 21. Czas oczekiwania na tomografię komputerową w lipcu/sierpniu 2019 r. w porównaniu z grudniem/styczniem 

2019 r. 

Skróceniu uległ także czas oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy. W porównaniu z poprzednio 

badanym okresem czas oczekiwania zmniejszył się o 4,5 miesiąca. 
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Rysunek 22. Czas oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy w lipcu/sierpniu 2019 r. w porównaniu z grudniem/styczniem 

2019 r. 

6. Wnioski 

Raport – Barometr Fundacji Watch Health Care na podstawie opracowania wykonanego przez firmę 

MAHTA przedstawia zmiany w dostępie do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych  

w krótkim i długim, wieloletnim horyzoncie czasowym.  

Średni czas oczekiwania na pojedyncze gwarantowane świadczenia zdrowotne (niezależnie od ich 

charakteru: diagnostyczne i lecznicze bez uwzględnienia w tej ocenie kompleksowości i niezbędnej 

etapowości leczenia) wyniósł w lipcu i sierpniu 2019 roku w Polsce ok. 4,3 miesiąca. W porównaniu 

do danych zebranych we wcześniejszym raporcie (grudzień/styczeń 2019 r.) czas ten wzrósł i utrzymuje 

się niezmiennie na wysokim poziomie. Średni czas oczekiwania na świadczenia medyczne na poziomie 

powyżej 2,9 mies. utrzymuje się od października/listopada 2014 r. Pokazuje to, iż pacjenci w Polsce, 

niezmiennie od kilku lat, muszą „stać” w bardzo długich kolejkach, by uzyskać gwarantowane 

świadczenia medyczne. 
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Do najważniejszych wniosków tej edycji Barometru WHC zaliczyć można: 

1. Średni czas oczekiwania na pojedyncze gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce 

wynosił w lipcu/sierpniu 2019 r. roku 4,3 miesiąca (około 17 tygodni). W porównaniu do 

danych zebranych w grudniu/styczniu 2019, czas ten uległ wydłużeniu. Oznacza to wzrost 

ogólnego czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne. 

2. Wśród 43 dziedzin medycyny przebadanych przez firmę MAHTA nadal nie występuje w Polsce 

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

teoretycznie „gwarantowanych” świadczeń zdrowotnych.  

3. Najdłużej pacjenci muszą czekać na świadczenia w dziedzinie ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu – średnio 22,2 mies.  

4. W lipcu oraz sierpniu 2019 r. zaobserwowano wydłużenie się przeciętnego czasu oczekiwania 

na świadczenia w 13 dziedzinach medycyny. Najbardziej wydłużyły się czasy oczekiwania 

w ortopedii i traumatologii narządu ruchu – obecnie czas oczekiwania wynosi 22,2 mies. 

(wydłużenie o 11,3 mies.). 

5. Fundacja Watch Health Care oraz firma MAHTA zbadały dostęp pacjentów do świadczeń dla 

dzieci i młodzieży. Najdłuższą kolejkę odnotowano do świadczeń w dziedzinie otolaryngologii 

dziecięcej – 4,7 mies., urologii dziecięcej – 4,6 mies. oraz kardiologii dziecięcej – 2,6 mies. 

Najkrócej mali pacjenci czekają na świadczenia wizytę u pediatry – praktycznie bez kolejki. 

6. Zgodnie z obserwacjami firmy MAHTA największym problemem systemu opieki zdrowotnej  

w Polsce jest ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów. Aby uzyskać poradę specjalisty, 

trzeba czekać średnio 3,8 miesiąca. Najdłużej oczekuje się w kolejce do endokrynologa – blisko 

14 miesięcy. Do specjalistów, do których dostęp jest najbardziej ograniczony, zalicza się 

również angiolog. Średni czas oczekiwania na wizytę u tego specjalisty wynosi 13,6 mies. 
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7. Firma MAHTA zwraca uwagę na badania diagnostyczne, na które średnio oczekuje się 2,7 mies. 

Zaobserwowano skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia diagnostyczne w stosunku do 

danych zebranych w grudniu i styczniu 2019 roku, opublikowanych w lutowym Barometrze, o 

0,4 mies.  

8. Wśród wszystkich zweryfikowanych przez firmę MAHTA świadczeń diagnostycznych najdłuższy 

czas oczekiwania odnotowano w odniesieniu do wykonania artroskopii stawu biodrowego 

(38,2 mies.).  

9. Analizując etapowość czasu oczekiwania w przypadku leczenia zwyrodnienia stawu 

kolanowego (przypadek pilny), pacjent czeka w kolejce około 1,5 roku, w przypadku leczenia 

ruchomym aparatem ortodontycznym dzieci w wieku do 8 lat muszą oczekiwać na leczenie 

około 23 miesiące, natomiast łącznie od wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do 

przeprowadzenia operacji wymiany zastawki serca mija około 18,3 mies. 

Uzyskane wyniki świadczą, że kolejki nie zmalały - porównując rok do roku utrzymuje się negatywny 

trend, co jest niedopuszczalną sytuacją w przypadku dostępu do „świadczeń gwarantowanych”. 

Fundacja WHC oraz firma MAHTA będą kontynuować monitorowanie zachodzących zmian  

w dostępności do świadczeń zdrowotnych w Polsce.  
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