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• Przedstawienie Fundacji Watch 
Health Care 

• Barometr WHC - metodyka 

• Wyniki Barometru  

• Etapowość leczenia 

• Wnioski 

Plan prezentacji 



założona w roku 2010, inspiracją do jej powstania 
był dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka 
świadczeń i wielkością środków finansowych ze 

składki na ubezpieczenie podstawowe, 
przeznaczanych na świadczenia zdrowotne  

w Polsce  
 

Fundacja Watch Health Care (WHC) 



Fundacja Watch Health Care 
  

Cele Fundacji 

pomoc w poprawie 
dostępu do świadczeń 

wskazywanie obszarów 
nierówności  

promowanie korzystnych 
technologii medycznych 

promowanie idei 
dodatkowych ubezpieczeń 

zdrowotnych 



Fundacja Watch Health Care 
  

Misja Fundacji 

wskazanie dysproporcji 

w dostępie do świadczeń 

wskazanie instytucjom potrzeby 
ubezpieczeń dodatkowych 

świadczeń zdrowotnych 

dostarczenie chorym rzetelnej 
informacji o dostępie  

do świadczeń 

wskazanie konsekwencji deficytu 
w systemie opieki zdrowotnej 



Barometr WHC „oczami pacjenta” 
 

• Informacje zbierane telefonicznie - cyklicznie trzy razy w roku 

• Dotyczy dziedzin medycyny, w których NFZ kontraktuje 
świadczenia 

• Ankietowych jest ponad 1500 świadczeniodawców (75% NFZ 
oraz 25% prywatnych)  

• W poszczególnych dziedzinach medycyny wskaźnikowe 
świadczenia zdrowotne obejmują: 

•  wizytę u specjalisty; 

•  badanie diagnostyczne; 

•  trzy (lub więcej) często wykonywane procedury (np. zabieg 
rehabilitacyjny, czy operacje) 

Metodyka przyjęta przez WHC 



Barometr WHC – wyniki   

grudzień 2018 / styczeń 2019  



Zmiany średniego czasu oczekiwania (w mies.) 
na realizację świadczeń zdrowotnych  

w poszczególnych dziedzinach medycyny 



Zmiana średniego czasu oczekiwania na gwarantowane 
świadczenia zdrowotne w Polsce (wartości w mies.)  

w horyzoncie wieloletnim 



Pogorszenie dostępu 
do świadczeń  



Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.)  
w ortopedii i traumatologii narządu ruchu  



Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.)  
w medycynie paliatywnej 



Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.)  
w kardiologii dziecięcej 



Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.)  
w chirurgii naczyniowej 



Poprawa dostępu 
do świadczeń 



Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.)  
w dziedzinie chorób wewnętrznych 



Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.)  
w dziedzinie kardiologii 



Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.)  
w dziedzinie geriatrii 



Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.)  
w dziedzinie otolaryngologii 



Dostęp do lekarzy 
specjalistów 



Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty (mies.) 



Zmiana średniego czasu oczekiwania na konsultację  
u lekarza specjalisty (mies.) 



Etapowość leczenia 



Etapowość leczenia ruchomym aparatem 
ortodontycznym 



Etapowość leczenia zwyrodnienia stawu kolanowego  



Etapowość leczenia żylaków kończyn dolnych  



Etapowość operacji wymiany zastawki serca  



          

Zmiany w dostępie do świadczeń 
na tle rządzących partii politycznych 



         

Wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce i Europie 

Źródło: Statystyki OECD dotyczące zdrowia; baza danych Eurostatu; globalna baza danych WHO dotycząca wydatków na opiekę 
zdrowotną 



         

Publiczne wydatki na zdrowie jako % PKB  
(kraje OECD; rok 2016 lub najbliższy) 

Źródło: Finansowanie ochrony zdrowia w  kontekście efektów społeczno–gospodarczych, Infarma 2018 



         

Czas oczekiwania na operację zaćmy  
i wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego 

Źródło: State of Health in the EU, OECD 2017 



Liczba lekarzy i pielęgniarek przypadająca 
na 1000 osób w państwach UE 

Źródło: State of Health in the EU, OECD 2017 



Wskaźnik umieralności po pierwszych 30-tu dniach 
po przyjęciu do szpitala z powodu zawału serca 

Źródło: State of Health in the EU, OECD 2017 



Koszty świadczeń opieki zdrowotnej NFZ ogółem 
w latach 2012-2018 
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Podstawowa opieka zdrowotna Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

Refundacja Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (ogółem) 

Leczenie szpitalne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planów finansowych NFZ 



Koszty świadczeń opieki zdrowotnej NFZ 
w latach 2012-2018 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie planów finansowych NFZ 



Wnioski 
 

Kolejki do świadczeń rosną bez względu na partię rządzącą 

Kolejki do świadczeń rosną pomimo wzrostu nakładów 

Środki budżetowe nie są optymalnie wykorzystywane 

Konieczność wprowadzenia opieki koordynowanej  



Dziękuję 

MAHTA Sp.z o.o.  

 

ul.Rejtana 17/5, 02-516 Warszawa 

tel.: 22 542 41 54 

biuro@mahta.pl 

 

www.mahta.pl 


