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Apel Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie finansowania ochrony zdrowia w Polsce
Zważywszy na:
- trwające od wielu lat niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce powodujące liczne
utrudnienia w dostępie do leczenia i ciągłe zadłużanie się większości placówek ochrony zdrowia,
- wynikające z nieprzejrzystego sposobu wyceny świadczeń zdrowotnych duże różnice w poziomie ich
finansowania,
- niewłaściwe zasady finansowania świadczeń powodujące na koniec każdego roku konieczność
wykonywania świadczeń niefinansowanych przez płatnika oraz wynikające stąd duże ograniczenia ich
dostępności,
- wyrażane wielokrotnie przez bardzo liczne organizacje związane z ochroną zdrowia oczekiwania i
żądania znaczącego wzrostu nakładów na cele związane z zachowaniem zdrowia i leczeniem,
- szybko rosnące oczekiwania i wymagania wobec systemu ochrony zdrowia związane ze zmianami
demograficznymi w polskim społeczeństwie i ze zwiększającymi się stale możliwościami medycyny,
- zapowiadane przez Rząd istotne zmiany w funkcjonowaniu i finansowaniu ochrony zdrowia oraz
utworzenie służby zdrowia,
Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich apeluje do Rządu, polityków, administratorów ochrony
zdrowia i wszystkich osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej o:
- szybkie zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do ponad 6% PKB; powinno to nastąpić w ciągu
paru lat i musi być kontynuowane w kolejnych latach ponieważ już w kilkuletniej perspektywie
czasowej nakłady na poziomie 6% będą niewystarczające,
- wprowadzenie zasad finansowania świadczeń, które umożliwią diagnostykę i leczenie dobrej jakości
bez zadłużania podmiotów leczniczych; zmiany powinny polegać przede wszystkim na poprawie
finansowania niedostatecznie wycenionych świadczeń,
- ostrożność we wprowadzaniu zmian systemowych w ochronie zdrowia; powinny one uwzględniać
realne możliwości wynikające z poziomu finansowania oraz być sprawdzane w praktyce poprzez
różne formy działań pilotażowych przed wprowadzeniem w skali całego kraju,
- tworzenie zaufania do systemu ochrony zdrowia poprzez realistyczne określanie oczekiwań i celów
oraz wyłączenie wpływu nieustannych zmian i obietnic politycznych na funkcjonowanie ochrony

zdrowia; dialog o sprawach ochrony zdrowia powinien przede wszystkim odbywać się pomiędzy
pacjentami i fachowymi pracownikami.
Konferencja wyraża oczekiwanie, że powyższe działania i zasady będą wdrażane jak najszybciej.
System ochrony zdrowia w Polsce wymaga stabilizacji i podejmowania sprawdzonych działań
poprawiających sytuację pacjentów, a jednocześnie umożliwiających lekarzom i innym fachowym
pracownikom wykonywanie zawodu w dobrych warunkach, zapewniających wysoką jakość i
bezpieczeństwo opieki.
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