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WYZWANIA
PRZYSZŁOŚCI

Czy Polacy mają dostęp do innowacyjnego leczenia? Czy
zyskaMY na wprowadzeniu dyrektywy transgranicznej?
Jak zapewnić bezpieczeństwo pacjentów? O TYM BĘDZIEMY
ROZMAWIAĆ Z PROF. PASOWICZEM NA WIECZORZE AUTORSKIM
PODCZAS FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY.

W

ciągu ostatnich 20 lat system
ochrony
zdrowia
w Polsce przechodzi wielkie przeobrażenia. Od jednostek budżetowych do
przekształcenia ich w samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
a obecnie podmioty lecznicze, mamy do
czynienia z systemami, które powodują
całkowitą zmianę zasad funkcjonowania usług szpitalnych oraz różnorodność
podmiotów pod względem ich własności,
form działania i struktury organizacyjnej.
Również po stronie finansowania świadczeń dokonały się wielkie przeobrażenia
i od finansowania ochrony zdrowia z budżetu państwa, poprzez system regionalnych kas chorych, który funkcjonował w
latach 1999–2003 roku, przeszliśmy do
finansowania świadczeń zdrowotnych
przez NFZ. Sytuacja ta oraz tak znaczne
przeobrażenia wywołują również wielkie i stałe zainteresowanie polityków,
mediów i pacjentów ze względu na skalę zmian, a także trudności w ich wprowadzaniu. Wydaje się, że poza wieloma
kontrowersjami co do przyjętych zasad
mamy obecnie do czynienia także ze

służba zdrowia

wrzesień 2013
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zjawiskiem znacznego zwiększenia ryzyka systemowego dla zarządzających
podmiotami leczniczymi ze względu na
nowe uregulowania dotyczące odpowiedzialności z tytułu zdarzeń niepożądanych,
zapewnienia ochrony danych osobowych
i bezpieczeństwa informacyjnego, zadań
w zakresie zapewnienia jakości świadczeń
i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz stale
rosnących wymagań odnośnie do personelu i wyposażenia ze strony płatnika, jakim
jest NFZ. Zmieniły się także oczekiwania
i wiedza pacjentów na ten temat. Z wielką
przyjemnością rekomenduję więc monografię „Zarządzanie podmiotami leczniczymi – bezpieczeństwo pacjentów i sposoby
ograniczania ryzyka szpitali”.
Pretekstem do jej przygotowania, poza
wyzwaniami wynikającymi z przyjętych
w ostatnich latach zmian prawnych, jest także jubileusz 20-lecia działalności Polskiego
Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali
(PSDS), któremu mam zaszczyt, jako założyciel, przewodniczyć od chwili jego powstania. Nasze stowarzyszenie rozpoczęło
działalność w maju 1993 roku w całkiem
odmiennej sytuacji gospodarczej, politycznej i ekonomicznej. Z tej perspektywy

możemy zauważyć, jak bardzo zmieniło się
nasze otoczenie prawne, jak wzrosły oczekiwania pacjentów oraz koszty leczenia
szpitalnego. PSDS od 1994 roku należy do
prestiżowego grona European Association
of Hospital Managers (EAHM) z siedzibą w Brukseli zrzeszającego narodowe stowarzyszenia z 25 krajów Europy.
W
2002
roku
organizowaliśmy
w Krakowie kongres tej organizacji, którego temat „Opieka skoncentrowana wokół
pacjenta – od reformy strukturalnej do opieki zintegrowanej” nic nie stracił ze swojej
aktualności. Kolejna monografia „Zdrowie
i medycyna – wyzwania przyszłości” składa się z czterech części. Podstawowym
przesłaniem książki jest omówienie demograficznych i ekonomicznych wyzwań
przyszłości, ich przewidywanego wpływu
na zdrowie i system ochrony zdrowia oraz
rozwój medycyny. Monografia stanowi
kompleksowy przegląd zjawisk wpływających na kształt przyszłej ochrony zdrowia
wraz z omówieniem różnorodnych mechanizmów, które można wykorzystać do
zmian niekorzystnych trendów. Na tym tle
przedstawiono przewidywane rezultaty innowacji w obszarze ochrony zdrowia oraz
oczekiwane scenariusze w zmianie podejścia do zdrowotnych wyzwań przyszłości.
Dodatkowo w monografii zamieszczono
także jako materiał źródłowy Dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/
UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej
opiece zdrowotnej wraz z komentarzem
o genezie jej powstania autorstwa Adama
Kozierkiewicza oraz Komunikat Komisji
do Parlamentu Europejskiego, Rady
Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów pod nazwą „Plan działania w dziedzinie e-zdrowia
na lata 2012–2020 – innowacyjna opieka
zdrowotna w XXI wieku”.
Działania mające na celu większy dostęp do
innowacyjnych terapii dla osób starszych
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu napotykają na ograniczenia wywołane narastaniem
zachorowań na choroby cywilizacyjne i
przewlekłe, niedoborem i migracją personelu medycznego, niewystarczającymi
wydatkami na ochronę zdrowia ze środków

Monografia Zdrowie i medycyna – wyzwania przyszłości składa się
z czterech części, zawierających łącznie 17 rozdziałów. Zgodnie z deklaracją redaktora naukowego, zamieszczonej we wstępie, jej głównym przesłaniem jest omówienie demograficznych i ekonomicznych
wyzwań przyszłości i ich przewidywanego wpływu na zdrowie i systemy ochrony zdrowia oraz rozwój medycyny. Do realizacji tego celu
autorami poszczególnych rozdziałów są osoby z dużym doświadczeniem naukowym i/lub praktycznym w omawianym obszarze, co
zapowiada wysoki poziom merytoryczny materiału. Poszczególne
rozdziały są oparte na wiarygodnych źródłach z konsekwentnym
stosowaniem przypisów. W odróżnieniu od wielu publikacji dla
menedżerów ochrony zdrowia i osób zainteresowanych działaniami
z zakresu zdrowia publicznego, nie koncentruje się ona na wąskim
zagadnieniu i jego analizie, ale stanowi kompleksowy przegląd zjawisk wpływających na kształt przyszłej ochrony zdrowia wraz z omówieniem różnorodnych mechanizmów, które można wykorzystać do
zmian niekorzystnych trendów.
Z recenzji dr hab. n. med. Bożeny Walewskiej-Zieleckiej
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publicznych oraz barierami ekonomicznymi i kryzysem demograficznym. Istnieje
duże oczekiwanie, że zwiększenie roli
zdrowia, traktowanego jako jeden z istotnych czynników gospodarczego sukcesu,
zmniejszy te dysproporcje. Niezbędna jest
zmiana podejścia do zdrowia i zrozumienie
jego roli jako bogactwa i większe wspieranie inicjowanych przez liderów oraz
organizacje pozarządowe innowacji systemowych i społecznych, a także wspieranie
innowacyjnych projektów rozwojowych.
Priorytety w zakresie zachowania dobrego
stanu zdrowia, poprzez programy aktywnej
profilaktyki ruchowej, zmiany nawyków
żywieniowych i zwalczanie uzależnień, powinny znaleźć właściwe umocowanie systemowe i wsparcie. Konieczne jest zwrócenie
większego nacisku na programy związane
z opieką nad osobami mieszkającymi samotnie i niepełnosprawnymi oraz integrację
opieki socjalnej z medyczną, a także zapewnienie im odpowiedniego umocowania
ustawowego i wieloletniego finansowania
uwzględniającego prognozy demograficzne
i ekonomiczne. Istnieje uzasadnione oczekiwanie, że większy udział wczesnej diagnostyki genomicznej i nowoczesnych metod
obrazowania, wdrożenie elektronicznego
rekordu medycznego i usług telemedycznych, większy nacisk na leczenie koordynowane oraz zapobieganie chorobom poprzez
wzmacnianie czynników ochronnych, a
także większe zaangażowanie pacjentów i
rozwój medycyny zapobiegawczej, translacyjnej i personalizowanej mogą w przyszłości odwrócić te zjawiska i zmniejszyć
koszty systemowe.
Należy mieć nadzieję, że poprzez wypracowanie zgodnych z oczekiwaniami
zmian legislacyjnych dojdzie do uchwalenia i wdrożenia wieloletniego programu z
uwzględnieniem strategicznych aspektów
społecznych, medycznych i ekonomicznych. Zmiany priorytetów dotyczących
roli zdrowia oraz zmniejszenia ryzyka systemowego i poprawy bezpieczeństwa pacjentów będą pomocne w przezwyciężaniu
barier demograficznych i ekonomicznych
oraz pozwolą na adaptację sytemu ochrony
zdrowia i sektora medycznego do aktualnej
wiedzy medycznej i wyzwań XXI w.
sluzbazdrowia.com.pl

