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Fundacja Watch Health Care 

Misja 
„dostarczenie szerokiej, kompletnej, wiarygodnej i opartej na 
dowodach naukowych informacji na temat dysproporcji środków 
finansowych i zawartości koszyka oraz związanych z tym ograniczeń w 
dostępie do opieki zdrowotnej” 

Cele Fundacji 

Działalność 
o mapowanie ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych 
o organizacja seminariów naukowych 
o wytyczne i standardy postępowania 
o ranking absurdów w ochronie zdrowia 
o PATtube 
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KOSZYK ŚWIADCZEŃ  
GWARANTOWANYCH 

Środki ze składki 
podstawowej 

OBSZAR A OBSZAR B 

tanie drogie 

A+B= REALNY KOSZYK NEGATYWNY 

KSIĘŻYCE MARSA:  
DEIMOS (Z GR. TRWOGA)  I PHOBOS ( Z GR. STRACH) 
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KOSZYK MOŻNA NAPOMPOWAĆ PONAD 
MIARĘ, ALE BUDŻET NIE JEST Z GUMY 

Im większa dysproporcja, 
tym bardziej nasilone 
patologie w ochronie 
zdrowia 

 
 

Likwidacja przyczyn 
choroby (dysproporcji), 
likwiduje objawy 

KOSZYK 
ZŁ 

SKŁADKA 



Możliwości zbilansowania zawartości BBP 
 i wielkości środków ze składki podstawowej 

• Zwiększenie składki zdrowotnej (podatku na 
zabezpieczenie zdrowotne) lub wprowadzenie 
wysokiego współpłacenia nie tylko do leków 
refundowanych 

• Usunięcie z BBP (basic benefit package, koszyk 
świadczeń gwarantowanych) świadczeń drogich  
i mało opłacalnych 

• Rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych 
nowego typu – ubezpieczeń komplementarnych 
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Ranking problemów pacjentów 



Świadczenia w koszyku 
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Świadczenia spoza koszyka 
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Projekt Barometr WHC ma na celu monitorowanie zmian w 
zakresie dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.  

 

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.  

 2013-04-08 www.korektorzdrowia.pl  9 

Barometr WHC 
www.barometrwhc.pl 



Barometr WHC publikowany 
jest cyklicznie  
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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). 

 

http://www.barometrwhc.pl/


 
 

Zmiana średniego czasu oczekiwania na 

"gwarantowane" świadczenia zdrowotne  

w Polsce (w miesiącach) 
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Średni czas oczekiwania na realizację świadczeń 
zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach 
medycyny w lutym i marcu 2013 r. (w mies.) 

 



• Nadal nie występuje w Polsce dziedzina medycyny, w której 
pacjenci nie napotykaliby ograniczeń w dostępie do 
teoretycznie „gwarantowanych” świadczeń zdrowotnych. 

 

• Największym utrudnieniem dla pacjentów są nadal długie 
kolejki do lekarzy specjalistów oraz na wykonanie niezbędnej 
diagnostyki. 

 

• Obserwowane utrzymujące się utrudnienia w dostępności do 
wybranych świadczeń zdrowotnych oznaczają brak poprawy w 
zarządzaniu koszykiem świadczeń gwarantowanych w Polsce. 
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Wnioski z najnowszego  
„Barometru WHC” 



Partnerzy Fundacji  
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Partnerzy Fundacji c.d. 
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Partnerzy Fundacji c.d. 
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Instytucje wspierające  
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Dziękuję za uwagę! 
skora@korektorzdrowia.pl 
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