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Ustawa koszykowa 

Wprowadzony został koszyk pozytywny, 
określony na podstawie rozporządzeń MZ  

i zarządzeń Prezesa NFZ. To, co nie jest  
w koszyku, nie jest gwarantowane i nie jest 

finansowane przez NFZ. 



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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Inspiracją ewidencji WHC jest  
smutna rzeczywistość 

• Dysproporcja między zawartością „koszyka” 

  a środkami w systemie 

• Limitowanie skutecznych, tanich i niezbędnych 
świadczeń zdrowotnych 

• Narastające kolejki do należnych i  podstawowych 
świadczeń 

• Brak informacji o technologiach niedostępnych w 
ramach składki podstawowej – nie ma ich w BBP (są to 
często interwencje NAJSKUTECZNIEJSZE w danym 
wskazaniu!) 
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Misja Fundacji 

 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: 

• decydentom w ochronie zdrowia 

• chorym i zdrowym  
(budowanie świadomości ograniczeń dostępu = kreowanie popytu na 
ubezpieczenia komplementarne) 

• instytucjom ubezpieczeń dodatkowych 
 

OCZAMI CHOREGO 

2012-12-17 7 www.korektorzdrowia.pl  



Jak zgłosić problem przez portal 
www.korektorzdrowia.pl? 

http://www.korektorzdrowia.pl/
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Barometr WHC 
www.barometrwhc.pl 

 



Zmiany w czasie oczekiwania na realizację 
świadczeń zdrowotnych w poszczególnych  

dziedzinach medycyny [w miesiącach] 



Średni czas oczekiwania na realizację świadczeń 
zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach 

medycyny (X/XI 2012) 



Geriatria 
Zmiana średniego czasu oczekiwania  

w poszczególnych okresach 2012 roku [w miesiącach] 

2012-12-17 www.korektorzdrowia.pl  17 



2012-12-17 www.korektorzdrowia.pl  18 

kobieta; 70 lat; po 
przebytym udarze 
mózgu; całkowity 
niedowład; afazja; 

karmiona przez sondę 

Geriatria 
Zmiana średniego czasu oczekiwania  

w poszczególnych okresach 2012 roku [w miesiącach] 
kobieta; 73 lata; cierpi na 
schizofrenię i demencje 

starczą; posiada 
skierowanie od lekarza 

rodzinnego 
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Neurologia 
Zmiana średniego czasu oczekiwania  

w poszczególnych okresach 2012 roku [w miesiącach] 
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mężczyzna; 29 lat; padaczka 
lekooporna; wynikła 

konieczność zmiany lekarza 
prowadzącego; skierowanie 

od lekarza rodzinnego 

Neurologia 
Zmiana średniego czasu oczekiwania  

w poszczególnych okresach 2012 roku [w miesiącach] 



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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WWW.WATCHHEALTHCARE.EU 
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Dziękuję za uwagę! 
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