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Mapowanie ograniczeń dostępu 
do świadczeń zdrowotnych 
oraz perspektywy rozwoju 

ubezpieczeń dodatkowych w Polsce

www.korektorzdrowia.pl

www.WatchHealthCare.eu

Lek. med. Krzysztof Łanda

Koszyk świadczeń 
gwarantowanych

� Zbiór świadczeń zdrowotnych lub procedur
medycznych przysługujących osobom uprawnionym
z wydzielonych na ten cel środków publicznych; z
oczywistych względów koszyk gwarantowany jest
koszykiem pozytywnym.

� Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz.
U. Nr 118, poz.989).
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Koszyki pomi ędzy krajami ró żnią się 
konstrukcj ą/podziałem na cz ęści, procedurami tworzenia –

zawarto ść bywa podobna dla krajów o zbli żonym PKB
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Za Fundacją Lege Pharmaciae w 
nawiązaniu do ustawy koszykowej:

„Przestał istnieć koszyk negatywny, którego 
naturą było założenie, że ubezpieczonemu 
należy się wszystko, co nie jest wymienione jako 
wyłączone w załączniku do ustawy. 

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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Walka z wiatrakami

Dobry lekarz wie, że 
jeśli zlikwiduje 
przyczyny choroby, to 
objawy same znikną.

Walka z objawami bez likwidacji ich przyczyn to walka z 
wiatrakami, ignorancja lub mamałyga polityczna – chorzy 

walczą o życie, zrobi ą więc wszystko, żeby dosta ć lek czy 
omin ąć kolejk ę
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Popyt WIĘKSZY niż podaż 
–> KOLEJKI / REGLAMENTACJA

Popyt WIĘKSZY niż podaż
-> KORUPCJA

Popyt WIĘKSZY niż podaż
-> PRZYWILEJ (ZNAJOMOŚCI)
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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

OBSZAR A OBSZAR B

tanie drogie

OCZAMI PACJENTA

$

Pacjenci / 
chorzy 

zorganizowani

Cierpią w 
milczeniu – nie są 

zorganizowani

„KSIĘŻYCE”: DEIMOS I PHOBOS
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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
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Ubezpieczenia suplementarne w Polsce wg PIU to 
prawie 2,5 mld PLN/rok, natomiast rynek ubezpieczeń 
komplementarnych może wynieść 15-30 mld PLN/rok 

Dodatkowe

Suplementarne
(alternatywne)

Zastępcze
(substytucyjne)

Komplementarne
(uzupełniające)

Umożliwia 
wyjście
z systemu 
publicznego

Świadczenia 
udzielane szybciej,
poza kolejką,
w wyższym 
standardzie

Świadczenia 
nieobjęte
ubezpieczeniem 
publicznym
lub współpłacenie

Publiczne

Zaopatrzeniowe

Ubezpieczeniowe

Opiekuńcze

Finanso-
wane z 
podatków, 
zależnych 
od 
dochodów

Finansowane ze 
składek, 
zależnych od 
ryzyka

Dotacje, 
darowizny, 
podatki
pośrednie i 
inne

Klasyfikacja na podstawie prezentacji Xenii Kruszewskiej

Całkowite wydatki na zdrowie 
w Polsce w mld PLN w latach 2008-2011
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Źródło: ppt Jakub Gierczyński 2010

Projekt dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 

w sprawie stosowania praw 
pacjentów w transgranicznej opiece 

zdrowotnej
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Ograniczenia dostępu do świadczeń 
zdrowotnych i procedur medycznych 

w obszarze A polegają na:

• Kolejki

• Limit / ograniczenie wielkości kontraktu → rosnące kolejki

• Zaniżona (błędna) wycena = świadczenia nieopłacalne dla ZOZu -> selekcja 
chorych

• Etapowość leczenia (LR → Specjalista → test diagnostyczny → terapia → 
kontrola)

• Przeszkody biurokratyczne

• Zawężone kryteria włączania np. do PT 

• Współpłacenie

• Brak standardów postępowania i/lub algorytmów

• Budżet lekarza rodzinnego (GP) – ograniczenie wejścia do systemu (np. nie 
wykonywanie badań diagnostycznych)

• Inne

2011-05-30 16www.korektorzdrowia.pl 

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
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Istotna jest skala zjawiska

Wystarczy część 
obrazu by dostrzec 
wagę i zakres 
ograniczeń dostępu 
do świadczeń           
w Polsce

www.korektorzdrowia.pl
www.WatchHealthCare.eu
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Rada Naukowa 
Fundacja nosi od grudnia 2010 
im. Prof. Jacka Ruszkowskiego
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Obszar A Obszar B

C/E czyli OPŁACALNOŚĆ jest głównym 
kryterium rankingującym

Przewaga w sile interwencji względem 
najskuteczniejszej opcji postępowania

EFEKTYWNOŚĆ KLINICZNA jest głównym 
kryterium rankingującym

Pozostałe kryteria rankingujące:

• Wpływ na zdrowie publiczne
• Wpływ na zdrowie jednostki
• Efektywność/siła interwencji
• Stopień uciążliwości ograniczenia
dostępu
• Waga liczby świadczeniodawców
• Niepewność oszacowań opłacalności

• Wpływ na zdrowie publiczne
• Wpływ na zdrowie jednostki
• Niepewność oszacowań siły interwencji

Kryteria rankingujące WHC
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Etapy umieszczania zgłoszenia 
na stronie www (obszar A)

anonimowe 
zgłoszenie 

ograniczenia dostępu 
do świadczenia

wypełnienie karty 
rankingującej dla 

danego zgłoszenia

weryfikacja 
prawdziwości 

zgłoszenia oraz 
dodatkowych 

świadczeniodawców

• pacjenci
• lekarze
• pielęgniarki
• pozostali pracownicy 
służby zdrowia 23www.korektorzdrowia.pl

Etapy umieszczania zgłoszenia 
na stronie www (obszar A)

zamieszczenie zgłoszenia 
na stronie 

www.korektorzdrowia.pl

ponowna weryfikacja (po
6 miesiącach braku nowych 
informacji) czy ograniczenie 

dostępu dalej występuje
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Przykład karty rankingującej
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Przykład karty rankingującej c.d.

2011-05-30 www.korektorzdrowia.pl 26

Ranking!
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Jak zgłosić problem przez portal 
www.korektorzdrowia.pl?
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Jak zgłosić problem?

PROBLEM ZGŁASZAMY ANONIMOWO!
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„Poradnik dla Pacjenta”

Założenia Poradnika

• Współpraca z organizacjami pacjentów, 
forami medycznymi

• Aktywizacja środowiska lekarskiego

• Nowoczesna forma multimedialna

• Możliwość nagrania na odległość

Partnerzy Fundacji 
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Instytucje wspierające 
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Dziękuję za uwagę!
landa@korektorzdrowia.pl
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