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Wstęp

Problemy finansowe i zarządzania finansami w ochronie zdrowia to istotny przedmiot badań, a także temat wywoływany w środkach masowego przekazu. Jest to istotne z kilku względów. Po pierwsze  podstawowa część kontraktu to kontrakt z płatnikiem publicznym, który decyduje o stanie finansów
podmiotu leczniczego. Po drugie  finanse podmiotów leczniczych mają
wpływ na dostępność świadczeń/usług medycznych i czas oczekiwań. Po
trzecie  jak wycena procedur medycznych, rosnące standardy świadczeń,
wymogi kadrowe niezależne od podmiotu, wzrost minimalnych wynagrodzeń
i narzutów oraz stawki godzinowej, a także podatków i opłat wpływa na
wzrost zadłużenia i generowanie straty.
Są to więc problemy niezwykle wrażliwe nie tylko w odbiorze i przekazie
społecznym, ale przede wszystkim są przedmiotem troski dyrektorów szpitali
o stan finansów i jakość świadczeń. Jest to również niezwykle ważny aspekt
zarządczy, którego istota sprowadza się do pytania: jak efektywnie i optymalnie zarządzać SP ZOZ, jak utrzymać płynność finansową, ograniczać zadłużenie, jak finansować dyżury nocne i świąteczne. Nie ulega wątpliwości, że umiejętności i kompetencje menedżerskie dyrektorów szpitali stają się również
czynnikiem rozstrzygającym.
Przygotowany kolejny zeszyt 12 cz. 3 tomu XVII „Przedsiębiorczości
i Zarządzania” zawiera trzy obszary tematyczne poparte wynikami badań autorów głęboko osadzonych w realiach praktyki. W pierwszym obszarze badań
autorzy prezentują problemy zarządcze i stan finansów na przykładzie wybranych SP ZOZ i drogi dochodzenia do efektywności, której miarą jest zysk.
W drugim obszarze zaprezentowano problemy medyczne i wyniki badań.
Trzeci, o profilu prawnym i cywilnym jest próbą dookreślenia odpowiedzialności lekarzy i szpitali za błędy medyczne, które dotkliwie dają znać o sobie
w wielu podmiotach i wywołują skutki finansowe.
Taka konstrukcja badawcza pozwala spojrzeć kompleksowo na problemy
ekonomiczne, medyczne i prawne szpitali. Powinna również skłaniać do dal-

szych badań i refleksji nad źródłami finansowania, publicznego zarządzania SP
ZOZ i odpowiedzialnością prawną.
Wydanie zeszytu było możliwe dzięki współpracy naukowej SAN, samorządu i Dyrektorów Szpitali w Łodzi, Brodnicy i Poddębicach. Autorzy pragną
serdecznie podziękować Staroście Brodnickiemu p. Piotrowi Boińskiemu,
Burmistrzowi Brodnicy p. Jarosławowi Radaczowi, Dyrektorom Szpitali w Łodzi, Brodnicy i Poddębicach: p. Wojciechowi Szrajberowi, p. Andrzejowi
Szczepańskiemu i p. Janowi Krakowiakowi oraz Pani Dyrektor Magdalenie
Amrozik z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za podjęcie wspólnej tematyki
badawczej.

Redaktorzy
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Problemy finansowania i zarządzania SP ZOZ w kontekście
uwarunkowań prawnych i wyników finansowych
– wyniki badań

Problems of Financing and Management Independent Public
Healthcare Centre in Terms of Legal Conditionings and Financial
Results – the Research Results
Abstract: The paper presents legal conditionings and financial results of nine general
hospitals in years 2014–2015, for which the forming entity is the Lodz Voivodeship
Self-government. The authors also indicate the issues connected with the financing of
natural persons’ services when there is no possibility of debt collection.
Key words: contracts with National Health Fund, limited services, services provided
beyond the limit, financial results, a write-down of the entitlements, allowance for
uncollectible accounts, provisions for bad debts.

Wprowadzenie
Ochrona zdrowia to niezwykle czuły barometr nastrojów społecznych, oczekiwań mieszkańców i przyszłych konsumentów tych usług. W tym kontekście
istotną rolę odgrywają problemy finansowania i stan zadłużenia publicznej
służby zdrowia. Na tym tle pojawiają się różne propozycje działań sanacyj-
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nych, restrukturyzacji SP ZOZ, gdy tymczasem skala zadłużenia jest nadal duża
i wynosi ok. 11 mld zł. Nie ma złotego środka, który postawiłby służbę zdrowia
na nogi, ale zasygnalizowanie przez autorów-praktyków niektórych problemów, wskaże jak wiele czynników ma wpływ na ten newralgiczny społecznie
sektor, jakim jest służba zdrowia i jakość świadczonych usług. Jednocześnie
wskazujemy problemy, które mogą mieć wpływ na finanse SP ZOZ i wyzwania
zarządcze. Metodologia badań obejmowała analizę rachunku zysków i strat 9
szpitali wielospecjalistycznych, których podmiotem tworzącym jest Samorząd
Województwa Łódzkiego. Szczegółowej analizie poddano finanse i strategię
zarządzania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (WSzS) im. M. Kopernika w Łodzi. Autorzy sformułowali kilka pytań badawczych spełniających rolę
hipotezy roboczej:
1. Jakie czynniki mają wpływ na finansowanie i wynik finansowy SP ZOZ?
2. Czy świadczenia wykonywane ponad limit wymagają zapłaty w świetle
orzecznictwa Sądu Najwyższego?
3. Jakie problemy prawne wynikają z hospitalizowania cudzoziemców (wybrane przypadki) i osób powracających z zagranicy do kraju?
4. Jak kształtują się wyniki finansowe 9 szpitali w latach 20142015?
5. Jakie efekty przyniosła strategia zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi oparta na redukcji (ograniczaniu)
zadłużenia i finansowania kredytem bankowym?
Powyższe problemy badawcze są przedmiotem rozważań i znalazły odzwierciedlenie w tezie zaprezentowanej w podsumowaniu.

Czynniki wpływające na finanse SP ZOZ i wynik finansowy
W literaturze przedmiotu badań i na łamach czasopism wskazuje się różne
czynniki mające istotny wpływ na finanse SP ZOZ. Wiele z nich ma charakter
obiektywny, niezależny od przedsiębiorstwa. Są również takie, na które podmioty (SP ZOZ-y) mają znaczący wpływ, przykładowo nie wykonywanie kontraktów, brak staranności w wykonywaniu świadczeń i liczne pozwy sądowe
natury odszkodowawczej, wykonywanie świadczeń niezgodnych z kontraktem i temu podobnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że do czynników
mających wpływ na finanse SP ZOZ należą:
1) kontrakty z NFZ;
2) wzrost kosztów niezależnych od SP ZOZ (wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost stawki godzinowej umowy zlecenia, wzrost obciążeń podatkowych – podatkiem od nieruchomości);
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3)
4)
5)
6)
7)

niedoszacowania procedur medycznych;
obniżenie wartości procedur medycznych, np. kardiologii;
błędy i niekompetencja menedżerów w zarządzaniu;
brak zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit;
brak stabilności zasad finansowania na IV kwartał 2017r. (dalsze aneksowanie umów);
8) niepewność co do finansowania sieci szpitali w nowej perspektywie (czy
ryczałtowe czy kosztorysowe);
9) przyjęcie założeń budżetowych wg stanu z 2015r.;
10) koszty ponoszone przez SP ZOZ-y w finansowaniu świadczeń bezdomnych;
11) kary nakładane przez NFZ za nierzetelne wykonywanie kontraktów;
12) wypłacone odszkodowania za błędy lekarskie (błędy medyczne);
13) nie w pełni wykonywane kontrakty na świadczenia medyczne;
14) zmiana zasad finansowania a trwałość projektu.
Waga poszczególnych pozycji jest różna, bywa również tak, że w wielu
przypadkach występują łącznie, przykładowo brak waloryzacji kontraktów
i jednocześnie wzrost kosztów minimalnego wynagrodzenia, podatków
i opłat, energii, obniżenie wartości procedur np. w kardiologii. Dlatego też
strategia zarządzania SP ZOZ powinna być oparta na strategii optymalizacji
kosztowej. Zarządzanie kosztami w warunkach niestabilności kontraktów
i reguł finansowania procedur staje się czynnikiem rozstrzygającym.
F. Kasiewicz, co prawda odnosi się do problemów globalizacji, ale wskazuje
liczne presje, którym poddawane są przedsiębiorstwa, w tym SP ZOZ-y (A.J.,
W.Sz.), takie jak:
 wzrost wymogów efektywnościowych,
 funkcjonowanie w warunkach dużo większej zmienności,
 konieczność redukcji kosztów,
 konieczność pozyskania kapitału [Kasiewicz 2002, s. 4647].
Powyższe postulaty można w pełni odnieść do podmiotów leczniczych. Na
tle tych rozważań istotnego znaczenia nabiera wizja strategiczna i misja
przedsiębiorstwa  SP ZOZ. Pojawiające się populistyczne tezy, iż SP ZOZ ma
funkcjonować nie dla zysku, ale realizować swoją misję społeczną, nie wytrzymują próby czasu i realiów ekonomicznych. Zysk jest wyznacznikiem efektywnego wykorzystania kapitału (Funduszy) i jest podstawą oceny zdolności
kredytowej. Dlatego też, wizja dotycząca SP ZOZ powinna stanowić koncepcję
przyszłości przedsiębiorstwa i postulowanego rozwoju. Powinna zatem być
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realizowana jako zbiór celów przedsiębiorstwa, chociaż nie w pełni realizowana, ale korygowana w miarę uzyskiwania rezultatów [Janasz, Janasz, Kozioł,
Szopik-Depczyńska 2010, s. 77].
Thomas E. Getzen mówi też o tzw. „dyskryminacji cenowej” [Getzen 2000,
s. 178–179], która wynika z różnic w kosztach lub wartości świadczeń finansowanych przez NFZ. Przykładowo operacja przez chirurga specjalistę i profesora chirurga to dwie różne koncepcje wyceny wartości, istotne w kontraktowaniu świadczeń. A przecież konieczność zatrudnienia specjalistów przekłada się
bezpośrednio na jakość świadczeń. Tym samym i finansowanie podmiotów
powinno uwzględniać kapitał intelektualny SP ZOZ.

Wyniki finansowe SP ZOZ w latach 20142015
Badaniu poddano 9 szpitali wielospecjalistycznych (od A do I). Odpowiednie
dane przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wyniki finansowe SP ZOZ w latach 20142015 w tys. zł
Wyszczególnienie

31.12.2014

31.12.2015

Odchylenie
4 = 3-2

Dynamika
5 = (3/2 x 100)

1

2

3

4

5

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

1 094 687,53

1 150 452,40

55 764,87

105,09

Koszty działalności
operacyjnej

1 151 143,08

1 201 887,19

50 744,11

104,40

(-) 7 818,61

(-) 3 612,06

4 206,55

46,19

Zysk/strata netto

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zestawienia rachunku zysków i strat.

Z tabeli 1 wynika, że zarówno w roku 2014 jak i 2015 skumulowane koszty
działalności operacyjnej były wyższe od przychodów, co w efekcie dało skumulowaną stratę w wysokości (-) 7,81 mln zł w 2014 r. i odpowiednio (-) 3,61
mln zł w 2015 r.
Poddając analizie wyniki poszczególnych szpitali należy stwierdzić, że
w 2014 r. cztery szpitale zanotowały stratę odpowiednio:
Szpital B (-) 2,32 mln zł;
C (-) 2,16 mln zł;
D (-) 3,23 mln zł;
E (-) 3,28 mln zł.
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W roku 2016 stratę poniosły szpitale:
 B (-) 2,31 mln zł;
 C (-) 1,28 mln zł;
 E (-) 3,71 mln zł;
 G (-) 1,36 mln zł;
 H (-) 1,74 mln zł;
 J (-) 4,56 mln zł.
Jak wynika z przytoczonych danych, które wskazują przychody i koszty
wyraźnie wzrasta liczba szpitali ponoszących straty. Oznacza to, że dalsze eksperymenty na służbie zdrowia, powodujące ograniczanie kontraktów
i działania generujące koszty niezależne od szpitali będą wywoływały konieczność redukcji kosztów, w tym kosztów stałych, co oznacza, że szpitale
staną przed dylematem niewypłacalności w sytuacji, gdy nie będą regulować
bieżąco zobowiązań wymagalnych. W tej sytuacji dogłębna analiza i diagnoza
sytuacji finansowej szpitali to poważne wyzwanie dla NFZ, Ministerstwa
Zdrowia i organów założycielskich.
Wyniki finansowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im M. Kopernika w latach 20122016  studium przypadku
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika to 30 oddziałów, w tym
18 Oddziałów w Szpitalu Głównym oraz 9 Oddziałów w Ośrodku Onkologicznym i 3 Oddziały w Ośrodku Pediatrycznym. Szpital zatrudnia 2302 pracowników, w tym z tytułem profesora 19, doktora hab. 15, dr nauk medycznych 110.
A zatem stanowi podmiot leczniczy w Łodzi i regionie o dużym potencjale nie
tylko wykonawczym jako świadczeniodawca, ale również naukowym, co jest
szczególnie istotne w sytuacji, gdy postęp naukowy w medycynie jest dynamiczny i kosztowny. Zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów to poważny atut
Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi, ponieważ przekłada się na zapewnienie
wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych.
Analiza wyniku finansowego w latach 20122016
Rachunek zysków i strat, jako jeden z elementów sprawozdania finansowego
prezentuje różne poziomy wyniku finansowego. W obowiązującym do 2015 r.
wariancie rachunku zysków i strat wyodrębniono:
 zysk/stratę ze sprzedaży,
 zysk/stratę z działalności operacyjnej,
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 zysk/stratę brutto z działalności gospodarczej,
 zysk/stratę brutto,
 zysk/stratę netto.
W wyniku zmiany przepisów prawa bilansowego od roku 2016 zyski i straty
nadzwyczajne zostały przeniesione do pozostałych przychodów operacyjnych
i pozostałych kosztów operacyjnych. Dlatego też likwidacji uległa pozycja
„zysk z działalności gospodarczej”.
Badaniu poddano wybrane elementy sprawozdania finansowego w latach
2012–2016, tj. rachunek zysków i strat oraz bilans, w tym zestawienie wyniku
finansowego, odchylenia i dynamikę oraz dynamikę niektórych kosztów i stan
zobowiązań. Z tabeli 2 (zał. 1.) wynika, że w latach 2012–2016 przychody
wzrosły o 61,58 mln zł, a koszty działalności operacyjnej o 79,30 mln zł, co
oznacza, że występuje strata na sprzedaży (-) 17,72 mln zł. Dominującym źródłem przychodów są kontrakty z NFZ, natomiast wyraźnie widać nadwyżkę
kosztów działalności operacyjnej w stosunku do przychodów co jest m.in.
wynikiem wzrostu kosztów niezależnych od Szpitala, takich jak wynagrodzeń i
narzutów, podatku od nieruchomości, kosztownych procedur onkologicznych, które realizuje szpital, czy też konieczności spełnienia warunków dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę w niektórych świadczeniach, a nie jak
dotychczas w innej formie (zlecenia, outsourcingu, itp.). Na tym tle dynamika
przychodów w badanym okresie 118,84% jest wyraźnie niższa w stosunku do
dynamiki kosztów wynoszącej 123,82%. W tym względzie istotne będzie poddanie analizie rozwiązań nowego systemu finansowania. Na szczególną uwagę zasługuje poprawa wyniku finansowego. Odchylenie zysku netto w latach
2012–2016 wyniosło (+) 11,20 mln zł, a jego dynamika 5842,31% wyraźnie
wskazuje na dużą efektywność procesów zarządzania. Zysk netto oznacza, że
podmiot leczniczy jest rentowny i posiada płynność finansową. Pozwala również na dalszy rozwój i stabilne funkcjonowanie podmiotu, w tym bieżące
regulowanie płac, zobowiązań wobec kontrahentów i zobowiązań publicznoprawnych.
Koszty rodzajowe jako koszty działalności operacyjnej – przedmiot analizy
Tabela 3. Zestawienie kosztów rodzajowych (w zł)
Lp.

Treść

31.12.2012

1
1.

2
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii

3
23 384 964,95
120 776 759,66

2.

12

4
30 259 827,86

Odchylenia
20162012
5
(+) 6 874 862,91

Dynamika
(2016: 2012)x100
6
129,39

159 994 145,30

(+) 39 217 385,64

132,47

31.12.2016
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3.
4.
5.

6.

7.

Usługi obce
Podatki
i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe

Razem

43 564 874,40

53 566 554,96

(+) 10 001 680,56

122,95

2 120 135,88

2 545 640,45

(+) 425 045,57

120,06

120 263 891,71

135 426 426,37

(+) 15 162 534,66

112,60

22 589 145,77

26 855 264,07

(+) 4 266 118,30

118,88

70 870,77

3 510 218,35

(+) 3 439 347,58

4 952,98

332 770 643,14

412 158 077,36

(+) 79 387 434,22

123,85

Źródło: opracowanie własne na podstawie rachunku zysków i strat w latach 20122016.

Na tle dynamiki przychodów (118,84%) wyraźnie wyższa dynamika kosztów rodzajowych dotyczy amortyzacji, zużycia materiałów i energii, usług
obcych, podatków i opłat, ubezpieczeń społecznych i pozostałych kosztów.
Wzrost kosztów amortyzacji był wynikiem zakupów inwestycyjnych nowego
sprzętu i modernizacji obiektów. Jednak na uwagę zasługuje fakt dużej dynamiki kosztów działalności leczniczej, zużycia materiałów, usług obcych oraz
pozostałych kosztów rodzajowych. Niższa dynamika wzrostu wynagrodzeń
112,60% w badanym okresie wynika z faktu, iż podjęto wcześniej procesy restrukturyzacyjne, ale zauważalny jest również proporcjonalny do przychodów
wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych.
Na tym tle pojawia się problem finansowania wzrastających kosztów działalności operacyjnej w obszarze świadczeń realizowanych przez szpital. Jak
pogodzić rosnące koszty udzielnych świadczeń z finansowaniem którego
przyrost w warunkach bezwzględnych jest widoczny ale dynamika mniejsza
od kosztów działalności operacyjnej: (123,85% w latach 2012–2016).
Stan zobowiązań krótkoterminowych
Analiza stanu zobowiązań krótkoterminowych pozwala na ocenę firmy
w zakresie wewnętrznej struktury kapitałów, w tym długo- i krótkoterminowych oraz poziomu zadłużenia.
Z danych tabeli 4 wynika, że w 2016 r. Szpital nie posiada zobowiązań długoterminowych, w tym kredytów i pożyczek. Konsekwentna polityka redukcji zadłużenia (ostatnią ratę kredytu spłacono w 2016 r.) wyraźnie poprawiła finanse Szpitala, przyczyniła się do redukcji kosztów finansowych z 7,12 mln zł w 2013 r. do
1,32 mln zł w 2016 r. W tym kontekście efektywne zarządzanie to nie tylko wysoki
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poziom świadczeń podmiotu leczniczego, ale również a może i przede wszystkim
efektywne zarządzanie finansami, w obliczu zmiennego otoczenia. Taka strategia
pozwoliła budować dalszą silną markę wysokospecjalistycznego podmiotu leczniczego nie tylko w Łodzi, ale i w całym regionie.
Tabela 4. Stan zobowiązań długo- i krótkoterminowych WSzS w latach 20122016
Lp.

Treść

31.12.2012 w zł

31.12.2016 w zł

1.

Zobowiązania długoterminowe

12 082 080,12

0,00

2.

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

105 300 206,65

69 542 658,36

 kredyty i pożyczki
 z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy

12 082 080,00

0,00

0,00

41 993 848,66

Źródło: opracowanie własne na podstawie bilansu za lata 20122016.

Finansowanie nadwykonań
Finansowanie nadwykonań nadal budzi wiele wątpliwości i problemów, nie
tylko od strony finansowej, ale przede wszystkim prawnej, bowiem zgodnie
z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych przez Fundusz
(NFZ) jest umowa o udzielanie świadczeń, zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a Funduszem z zastrzeżeniem art. 19 ust 4”. A zatem podstawą finansowania staje się umowa cywilnoprawna, w której Fundusz określa parametry
kontraktu, w tym wielkość świadczeń limitowanych, którą świadczeniodawca
(SP ZOZ) jest zobowiązany wykonać. Jeżeli limit nie zostanie wykonany, to
Fundusz zapłaci wyłącznie za świadczenia wykonane. Natomiast nieco inaczej
wygląda sprawa nadwykonania, bowiem w sytuacjach nagłych, wymagających ratowania życia – a w praktyce nawet przypadki z pozoru błahe, stają się
poważnymi – lekarz przyjmujący pacjenta będzie obawiał się konsekwencji
prawno-karnych i podejmie decyzję o przyjęciu na oddział szpitalny. W tym
przypadku świadczeniodawcy negocjują z różnymi skutkami – zapłatę nadwykonań. Brak zapłaty oznacza dla SP ZOZ poniesione koszty i w niektórych
przypadkach – zwiększenie straty bilansowej, co może być uznane za niegospodarność i naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Powyższy problem został rozpoznany przez Sąd Najwyższy 27 sierpnia
2015 r. (Sygn. akt III CSK 455/14). W orzeczeniu SN stwierdził, że w obiegu
prawnym funkcjonują dwa stanowiska, tj.:
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 pierwsze, zgodnie z którym świadczeniobiorcy przysługuje wynagrodzenie
także za świadczenia ponadlimitowe;
 drugie, które nadwykonania traktuje, jako wykonania bez zawarcia umowy
w tej części (nadwykonania).
W orzeczeniu podkreślono, że dominujące jest pierwsze stanowisko, co nie
znaczy, że NFZ w każdym przypadku finansuje w 100% świadczenia wykonane
ponad limit. Dylematy zarządcze Dyrektorów SP ZOZ to również dylematy
moralne, bowiem czy można nakazać lekarzowi na izbie przyjęć odmowy
przyjęcia osoby, w sytuacji nagłej (zagrożenie zdrowia), gdy media podnoszą
larum i piętnują szpitale za odmowę świadczeń. To bardzo trudne wyzwania.
Pojawiające się koncepcje aby finansować wszystkie świadczenia bez
względu na status ubezpieczony/nieubezpieczony wymagać będzie urealnienia planów finansowych NFZ w 2017 r. lub nowej struktury, odpowiedzialnej
za finansowanie. Natomiast SP ZOZ-y będą zobowiązane do przeanalizowania
planów finansowych (budżetów) na kolejny rok i w tym momencie pojawia się
poważny dylemat finansowy, jak zbilansować przychody i koszty w warunkach zmienności otoczenia.

Podstawy tworzenia budżetu SP ZOZ od 1października 2017 r.
SP ZOZ-y w planie finansowym od 1 października 2017 r. po stronie przychodów mają przyjąć bazę do określenia ryczałtu tj. wykonanie za IV kwartał 2015 r.
Już sam fakt przyjęcia takiej podstawy tworzenia budżetu – gdy tymczasem
w latach 2016–2017 wzrosło minimalne wynagrodzenie, koszty umów zleceń,
podatki i opłaty – sprawia, że już na etapie tworzenia budżetu szpitale mają
niedobór w planie finansowym, w zależności od wielkości podmiotu od 1,2
mln zł do 5–6 mln zł. Wymaga to badań na 31 grudnia 2017 r. Ale sam fakt
tworzenia budżetu o koszty historyczne z grudnia 2015 r. stanowi, że wiele
podmiotów leczniczych będzie mogło generować straty, na które zarządzający nie mieli wpływu, ale wpłynie to także na jakość świadczeń i wymusi dalsze
działania optymalizacyjne. Wymaga to jednak dalszych badań i analiz po
zmianie zasad finansowania.
Finansowanie świadczeń dla obcokrajowców
Znaczącym problemem prawno-finansowym jest finansowanie świadczeń dla
obcokrajowców i Polaków wyjeżdżających za granicę i powracających do kraju, nawet na krótki pobyt.
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Przykład 1.
Dwaj obcokrajowcy z państwa „A” zostali hospitalizowani w SP ZOZ w Łodzi. Przedstawili
dokumenty potwierdzające tożsamość. Gdy świadczeniodawca próbował dochodzić
należności w kraju pochodzenia, okazało się, że dowody tożsamości były fałszywe i w kraju
wskazanym przez obcokrajowców, jako kraj pochodzenia nie są notowani. Szpital poniósł
koszty leczenia szpitalnego i dodatkowe koszty poszukiwań, które nie mają pokrycia
w finansowaniu. Jak więc dalej mają funkcjonować podmioty lecznicze? Wydaje się, że
populizm w tym zakresie, że przyjmujemy obcokrajowców bez zapłaty gotówkowej, bez
ubezpieczenia itp., lub innej formy, w której nie będzie potwierdzone ubezpieczenie
zdrowotne ma dla szpitali negatywne skutki finansowe i kosztowe (wzrost kosztów,
zwiększenie straty, itp.). Problem należy pilnie rozwiązać prawnie i finansowo.
Źródło: opracowanie własne.

Dylematy finansowania świadczeń Polaków po powrocie do kraju
Podobnie problem wygląda z nowym zjawiskiem, którego skala zaczyna stopniowo narastać (przykład 2).
Przykład 2.
Polak wyjeżdżający za granicę, powrócił do Polski i nie zgłosił się do Urzędu Pracy.
Tym samym nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, bowiem nie został objęty tym
ubezpieczeniem. Poniżej przedstawiono algorytm rozliczeń osób nieubezpieczonych.
Schemat 1. Mieszkaniec Polski po powrocie bez ubezpieczenia
Został przyjęty do szpitala
Szpital wystawił fakturę za wykonane świadczenia medyczne

Pan Zagłoba (wcześniej hospitalizowany) nie płaci
Wezwanie do zapłaty
Skierowanie sprawy do Sądu = nakaz zapłaty
Brak zapłaty – komornik wskazuje na „umorzenie postępowania” (brak majątku)
Główna księgowa tworzy odpis aktualizujący wartość należności (wierzytelności)
w koszty SP ZOZ
Co oznacza poniesienie straty
Źródło: opracowanie własne.
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Jak łatwo dostrzec, problemu nie rozszyfruje hasło – wszystkim należą się
świadczenia. Trzeba wskazać płatnika i doprecyzować procedury prawne,
ubezpieczeniowe, zabezpieczające płatności świadczeń. Nie można dalej
przechodzić obok problemu, jakby jego nie było i pozostawić SP ZOZ-y samym sobie. To karygodne zaniedbania prawne.
Kwota nieściągalnych należności od obcokrajowców i obywateli RP jest
zróżnicowana i w badanych przypadkach wynosiła od 26 000 zł do 35–48 tys. zł.
Do tego trzeba dodać ogromne zaangażowanie służb finansowo-księgowych
i prawników w dochodzenie wierzytelności, co również powoduje koszty,
jakie ponosi jednostka na odzyskanie tych należności. Zaniechanie poboru
należności byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, a więc ponoszenie kosztów z tego tytułu to „ryzyko” działalności.
Na koniec warto zasygnalizować inny problem, mianowicie finansowanie
szpitali w ramach „sieci szpitali”. Należy zauważyć, że wiele podmiotów korzystało ze środków UE. Trwałość projektu wynosi kilka lat i w sytuacji, gdy podmiot nie znajdzie się w sieci, likwidacji będą podlegały niektóre oddziały, szpitale staną przed dylematem zwrotu środków pochodzących ze źródeł UE. Byłoby to katastrofą dla SP ZOZ i regionu, powiatu, miasta.

Podsumowanie
Jak wynika z przeprowadzonych badań stanu finansów i wyników finansowych - finanse SP ZOZ są funkcją wielu zmiennych. Kluczowym czynnikiem
stają się bariery w finansowaniu zakładów, przykładowo problemy z finansowaniem nadwykonań, wycena procedur medycznych, zmiany zasad finansowania, ale też czynniki obiektywne, niezależne od Dyrektorów SP ZOZ, takie
jak wzrost kosztów wynagrodzeń, podatków i opłat, materiałów medycznych,
itp.
Reasumując, autorzy pragną przedstawić następujące wnioski:
1. Wynik finansowy zysk/strata SP ZOZ zależy w dużej mierze od umiejętności
menedżerskich lub ich braku, a także od czynników zewnętrznych takich
jak finansowanie kontraktów, wycena procedur, itd.
2. Warunkiem koniecznym prowadzenia efektywnego zarządzania SP ZOZ
jest stabilność finansowania i otoczenia prawnego, bowiem zarządzający
muszą podejmować decyzje długofalowe.
3. Analiza ryzyka w zarządzaniu i finansowaniu SP ZOZ przekłada się na decyzje biznesowe (wstrzymanie inwestycji, remontów, itp.).
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4. Nowe wyzwania w zakresie świadczeń zdrowotnych wymagają wysokich
standardów świadczeń, co jest kosztowne i należy znaleźć źródła pozyskania kapitału. Generowanie strat przez SP ZOZ-y może utrudniać ich dalszy
rozwój i jakość świadczeń, a twierdzenie jakoby szpitale (SP ZOZ-y) nie
mogą być nastawione na zysk należy włożyć między bajki. Podmiot generujący stratę będzie miał negatywną ocenę zdolności kredytowej, a możliwości finansowania przez organ założycielski są ograniczone.
Na podstawie przeprowadzonych badań autorzy postawili następującą
tezę: „Kompleksowe potraktowanie problemów finansowania świadczeń i analiza otoczenia prawnego świadczeń medycznych może zapobiec narastającemu
zadłużeniu SP ZOZ-ów, a tym samym zagrożeniu kontynuacji działalności”.
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Załącznik 1.
Tabela 2. Zestawienie wyniku finansowego WSzS im. M. Kopernika w latach 2012–2016 w zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunku zysków i strat za lata 2012–2016.
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Budżetowanie jako element zarządzania i jego wpływ
na wyniki finansowe SP ZOZ w Brodnicy
Budgeting as a Management Constituent and its Impact on Financial
Results of District Hospital and Healthcare Centre in Brodnica
Abstract: The new act guaranteed an equal access to Health Care Fund both for private and state entities, which led to the emergence of huge competition among
health service providers. Polish public healthcare centres are affected by permanent
financial crisis. Respective reforms first connected with the introduction of Health
Care Fund, and afterwards with the creation of National Health Fund, did not alter this
situation. Not only does the problem lie in institutional changes, but also requires
some changes to the way of management of organizational entities that provide
health services. Their financial situation will not change if operating costs of health
care centres are not rationalized.
The aim of the above paper is to discuss the budgeting system in District Hospital and
Healthcare Centre in Brodnica and its impact on the positive financial results achieved
over the last two years.
Key words: Budgeting as a management, financial results, Polish public healthcare
centres.

Wstęp
Dylematy jak i problemy ekonomiczne, z którymi spotykamy się w opiece
zdrowotnej są bardziej złożone niż w innych dziedzinach naszej gospodarki.
Zaznaliśmy tej złożoności po wprowadzeniu nowej reformy. Wszystkie publiczne zakłady opieki zdrowotnej otrzymały osobowość prawną i status samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały pozba1
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wione ochrony finansowej budżetu państwa. Dla Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy organem założycielskim jest Powiat Brodnicki. Wprowadzona nowa ustawa zapewniła równouprawnienie w dostępie do środków kas chorych
zarówno podmiotom prywatnym jak i publicznym, co doprowadziło do pojawienia się konkurencji wśród świadczeniodawców.
Zakłady publicznej opieki zdrowotnej w Polsce funkcjonują w warunkach
permanentnego kryzysu finansowego, sytuacji tej nie zmieniły kolejne reformy związane najpierw z wprowadzeniem kas chorych, później zaś z powołaniem NFZ. Jednak problem nie leży tylko w zmianach instytucjonalnych, wymaga również zmian w zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi zdrowotne. Bez racjonalizacji kosztów funkcjonowania w ZOZ nie
da się poprawić ich sytuacji finansowej.
Celem niniejszego artykułu jest omówienie systemu budżetowania w ZOZ
SP ZOZ w Brodnicy i jego wpływ na osiągane w ostatnich dwóch latach pozytywne wyniki finansowe.

Struktura organizacyjna ośrodków kosztów Zespołu Opieki
Zdrowotnej
Analiza kosztów musi utwierdzać osoby zarządzające, że podejmowane decyzje są optymalne z punktu widzenia posiadanych zasobów. Rozwiązaniem,
które umożliwiło kontrolę kosztów i ich racjonalizację, było wprowadzenie
controllingu finansowego.
Zostały wyodrębnione ośrodki kosztów podstawowej działalności medycznej, ośrodki kosztów pomocniczej działalności medycznej i niemedycznej
oraz ośrodki kosztów administracyjnych. Poziom analityki kosztów na poszczególnych ośrodkach została oparty na czterech poziomach. Rysunek 1
przedstawia szczegółowy podział kosztów.
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy koszty działalności podstawowej
grupuje się przede wszystkim według kryterium rodzajowego (zespół 4 planu
kont) oraz według miejsc powstania (zespół 5 planu kont). Według kryterium
rodzajowego koszty dzielimy na: materiałowe, osobowe, usługi obce, podatki,
amortyzację oraz pozostałe koszty. Według miejsc powstania kosztów na kontach (zespół 5 planu kont), koszty dzielimy na:
 koszty działalności podstawowej  to koszty bezpośrednio związane z leczeniem pacjentów, takie jak: koszty leków, koszty procedur medycznych
wykonywanych na rzecz pacjenta przez jednostki diagnostyczne, zabie-
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gowe oraz wynagrodzenia z narzutami  jeżeli można je przypisać na podstawie dokumentów źródłowych;
 koszty działalności pomocniczej  to koszty utrzymania oddziałów szpitalnych, koszty hotelowe, koszty leków pobranych z oddziału, a nie zalecanych pacjentom przez lekarzy prowadzących. Do działalności pomocniczej
zalicza się również wszystkie ponoszone koszty poradni, koszty pracowni,
koszty bloków operacyjnych i inne koszty, które nie zostały zaliczone, jako
koszty działalności podstawowej;
 koszty ogólnego zarządu to wszystkie komórki administracji i zarządu.
Rysunek 1. Ośrodki kosztów

Źródło: opracowanie własne.

Ewidencja kosztów w ZOZ w Brodnicy
Ewidencja kosztów prowadzona jest z podziałem na koszty, których jednoznaczne przypisanie nośnikom kosztów wyróżnionych w ośrodkach kosztów
na podstawie dokumentów źródłowych zużycia jest istotne, opłacalne. Im
dokładniejszy podział na ośrodki kosztów, zwłaszcza działalności podstawowej, tym większa możliwość otrzymania dokładnych informacji o kosztach
poszczególnych prowadzonych rodzajów działalności. Koszty bezpośrednie
księgowane są na poszczególnych ośrodkach kosztów po uprzednim opisaniu
faktur oraz zestawień przez osoby zobligowane do ich wykonania (rys. 2 zał. 1).
Kosztami pośrednimi są: koszty powstałe w ośrodku kosztów niezaliczane
do kosztów bezpośrednich. Koszty ośrodków działalności pomocniczej rozli-
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czane są według odpowiednio dobranego klucza podziałowego. Koszty pośrednie rozksięgowywane są na podstawie rozdzielników odpowiednio dopasowanych do ośrodka kosztów. Tabela 1 obrazuje obowiązujące kryteria przyjętych nośników kosztów w naszym Szpitalu.
Tabela 1. Klucze podziałowe
MIEJSCE POWSTANIA KOSZTU

KLUCZ

Blok Operacyjny/Anestezjologia

Ilość punktów określonych za daną operację/zabieg

Pracownie: Serologiczna/Analityczna/
Mikrobiologii/RTG/TK/USG/Mammografii

Wartość wykonywanych badań na ośrodkach kosztów.

Dyspozytornia Ratownictwa

Ilości wyjazdów Zespołów Ratownictwa

Apteka Szpitalna

Wartości zużytych leków

Transport

Przejechane kilometry

Centralna Sterylizatornia

Kosztu wykonanej sterylizacji

Magazyny Butli Tlenowych

Ilość wydanych butli

Komora Dezynfekcyjna

Ilość zdezynfekowanych materacy

Pralnia

Kilogramy prania

Prosektorium

Ilość zgonów

Wydziały Zakładowe: Dział Zamówień Wskaźnik płac (wynagrodzenia + kontrakPublicznych/Sekcja Informatyki/Zarząd
ty) Zespołu Opieki Zdrowotnej
Źródło: opracowanie własne.

Budżetowanie jako narzędzie kontroli kosztów
Budżetowanie w Szpitalu – szczególnie w ostatnich latach – stało się nieodzownym elementem zarządzania. W tak trudnych warunkach, w jakich
zmuszone są funkcjonować Zakłady Opieki Zdrowotnej, wprowadzenie systemu budżetowania podnosi sprawność funkcjonowania organizacji oraz
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poprawia jej efektywność. W Polsce szpitale publiczne są często niekorzystnie
oceniane przez pryzmat długich kolejek i braku dostępu do lekarzy specjalistów. Mało kto zwraca uwagę, że wynika to wprost z układu systemu opieki
zdrowotnej narzuconej przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz
Zdrowia. Niestety, z roku na rok wzrost nakładów na służbę zdrowia pozostaje
raczej literacką fikcją niż faktem. Szpital, podpisując umowę z NFZ, nie ma
żadnego wpływu na wycenę poszczególnych procedur medycznych, które
w większości przypadków nie pokrywają rzeczywistych kosztów. Tylko poprzez aktywne zarządzanie kosztami można poprawić sytuację finansową
jednostki.
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy wprowadzając system budżetowania uwzględniliśmy istotne miejsca powstawania kosztów. Wyodrębniliśmy
ośrodki odpowiedzialności, które mają charakter ośrodków wynikowych, tj.
takich, w których oprócz ponoszonych kosztów istnieje możliwość osiągania
przychodów. Za osiągnięty wynik finansowy danego ośrodka odpowiada
kierownik danej komórki. Wdrażając budżetowanie w szpitalu, musieliśmy
odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób planować, aby starczyło środków na leczenie pacjentów przez cały rok.
Jak wiadomo idealna sytuacja występuje wtedy, gdy przychody ze sprzedaży wynoszą dokładnie tyle, ile wynosi limit miesięczny kontraktu z NFZ. Jest
to tym bardziej trudne, że nawet jeżeli idealnie zaplanujemy liczbę operacji
w danym oddziale, to przecież zawsze może trafić pacjent z wypadku, w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, którego pilnie przyjmiemy, a nie wpiszemy do kolejki i odeślemy do domu. Tutaj właśnie pojawia się problem,
w jaki sposób zaplanować nagłe przyjęcia? Najczęściej opieramy się na danych historycznych, na podstawie których szacujemy ile statystycznie mieliśmy przyjęć nagłych w poszczególnych miesiącach. W oparciu o podpisany na
dany rok kontrakt z NFZ ustalane są przychody poszczególnych oddziałów,
które stanowią bazę do budżetowania kosztów. Zgodnie z wprowadzonym
zarządzeniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy osobami
odpowiedzialnymi za bezwzględne przestrzeganie określonych zadań budżetowych są Ordynatorzy/Koordynatorzy Oddziałów. Budżety tworzone są na
okresy kwartalne.
Kluczowymi informacjami na podstawie, których ustalane są cele operacyjne dla poszczególnych oddziałów, są wskaźniki zużycia leków i drobnego
sprzętu w stosunku do przychodów oraz kosztów. Co miesiąc dokonywana
jest analiza odchyleń w stosunku do przyjętego planu zarówno pod wzglę-
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dem kosztowym, jak i przychodowym. Dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko
reagować na pojawiające się problemy.
Limity wprowadzane zostały na te ośrodki kosztów, których zużycie było
duże i bardzo zróżnicowanie w stosunku do jednostki czasu. Dlatego limity
wprowadzono w następujących ośrodkach kosztowych:
 500-030 Oddział Wewnętrzny z salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego;
 500-032 Oddział Chirurgii Ogólnej;
 500-033 Oddział Urazowo-Ortopedyczny;
 500-034 Oddział Ginekologiczno-Położniczy;
 500-035 Oddział Neonatologiczny;
 500-036 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 500-037 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczym;
 500-215 Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Przykładowe wyliczenie limitu na poszczególne oddziały prezentuje tabela
2 i 3 (zał. 2). Wysokość limitu zależy od planowanych wypracowanych punktów w danym okresie. Jeżeli limit zostanie przekroczony a kierownicy jednostek nie napiszą wniosku z uzasadnieniem, limit na następny miesiąc zostanie
pomniejszony.

Kontrola budżetowania
W przypadku przekroczenia wartości limitu z przyczyn wcześniej nieprzewidzianych, osoby odpowiedzialne za budżetowanie mogą wnioskować
o zwiększenie wartości miesięcznego limitu (rys. 3). Wniosek wypełnia i podpisuje osoba odpowiedzialna za budżetowanie ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia merytorycznego następnie przekazuje do akceptacji
Głównego Księgowego i Dyrektora. Przekroczenie limitu w jednym miesiącu
powoduje zmniejszenie wartości limitów w miesiącach następnych, za wyjątkiem sytuacji, w której zwiększenie limitu uznane zostanie przez Dyrektora,
jako jednorazowe zdarzenie wyjątkowe. Kontrola budżetowania przeprowadzana jest dwa razy dziennie za pomocą podglądu do zestawień programu
SIMPLE (401-11 Tkaniny bielizna, 401-15 Artykuły biurowe), Eskulap (401-01
Leki, 401-07 – Materiały opatrunkowe). Ważnym elementem kontroli kosztów
było również wprowadzanie wydawania materiałów opatrunkowych przez
Aptekę Szpitalną. Ponadto analiza wszystkich kosztów przeprowadzana jest
na podstawie comiesięcznych zestawień. Dzięki nim możliwie jest stwierdzenie czy koszt na przykład na danym oddziale wzrósł czy spadł i czym było to
spowodowane. Tak bardzo rozwinięta analiza jest możliwa dzięki możliwości,
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jakim dało wdrożenie program SIMPLE. Każda analiza jest oparta na podstawie faktur i rachunków wprowadzanych do systemu i rozksięgowywanych
zgodnie z opisem.
Rysunek 3. Wzór wniosku
Brodnica, dnia …............................
Pieczątka

Sz. P. Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
WNIOSEK O ZMIANĘ LIMITÓW
O WYKONANIE ŚWIADCZEŃ NA ODDZIALE …....................................
Niniejszym wnioskuję o dokonanie zmiany limitów na …..............................................................
w realizowanym przeze mnie planie. Dotychczas w zakresie tym obowiązywał mnie limit
…................................. zł. Wnioskuję o zwiększenie w/w limitu do wysokości …....................................zł.
Prośbę swą motywuję …...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………….………………………………
____________________________
(pieczątka i podpis)
Źródło: opracowanie własne.

Zaangażowanie personelu białego w budżetowanie i analizę wykonywanych świadczeń medycznych ma kluczowe znaczenie dla optymalnego funkcjonowania. Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że lekarz jest od leczenia, a nie od liczenia. Jednak czy to się nam podoba, czy nie koszty funkcjonowania szpitala zależą bezpośrednio od decyzji poszczególnych lekarzy.
Wzrost wiedzy kierowników i pracowników na temat finansów podmiotu powoduje zmniejszenie ryzyka działalności gospodarczej, wzrost sprawności
organizacyjnej, a co za tym idzie – poprawę płynności finansowej.
Monitorowanie osiągniętych wyników odbywa się po zakończeniu miesiąca. Rysunek 4 przedstawia procentowe wykonanie budżetu w wybranych
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ośrodkach kosztowych. Analizując rysunek 4 można stwierdzić, iż większość
oddziałów w Szpitalu prawie w 100% zrealizowała zamierzone cele. Budżetowanie jest skuteczne tylko wówczas, gdy kierownicy poszczególnych miejsc
powstawania kosztów nie przekraczają ustalonych wcześniej limitów.
Rysunek 4. Wykonanie procentowe

Źródło: Opracowanie własne.

Wnioski wynikające z wprowadzenia procesu budżetowania
Dokonując analizy wybranych pozycji kosztowych na oddziale ginekologiczno-położniczym na przełomie ostatnich lat z całą pewnością można zauważyć
trend malejącego kosztu. Amplituda wykresów tabelarycznych wskazuje na
tendencję spadkową o około 35%. W przyszłości planujemy wprowadzić budżetowanie wszystkich pozycji kosztowych. Nastąpi to w momencie przeniesienia wszystkich oddziałów do miejsc docelowych oraz analizie historycznych
danych otrzymanych po ich półrocznym funkcjonowaniu. W dokładniejszym
budżetowaniu pomoże nam również wyliczenie kosztów procedur medycznych, które planujemy wykonać do 2017 roku.
Duże znaczenie, jeżeli chodzi o kontrolę kosztów ma rozliczanie procedur
za pomocą kart technologicznych, dzięki, którym znany jest rzeczywisty koszt
wykonania danej usługi. Rozliczanie tych kosztów wprowadzane jest stopniowo za pomocą weryfikacji procedury sporządzanej przez pracownika danego oddziału, poradni czy pracowni i rozliczania przez pracownika księgowości. Koszty te rozliczane są za pomocą cenników zewnętrznych i wewnętrznych. Aby obliczyć całkowity koszt hospitalizacji pacjenta, do wycenionej pro-
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cedury dolicza się koszty pobytu na oddziale, m.in. koszty ogrzewania, energii,
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, diagnostyki, itp. Rozliczanie procedur medycznych pozwoli na kontrolę kosztów określonych zabiegów i procedur. Taki
rodzaj kontroli pozwala stwierdzić czy dana usługa jest kosztochłonna i czy
wykonanie jej na zewnątrz nie będzie tańszym kosztem. Mając wyceniony
koszt hospitalizacji pacjenta z daną procedurą ICD9 i porównując go z zapłatą
z NFZ Szpital określi, czy hospitalizacja jest opłacalna czy nie. Oprócz wyceny
opłacalności będziemy mogli obliczyć średni czas pobytu pacjentów z daną
procedurą, będziemy więc posiadać informację, jak długo pacjent powinien
przebywać w szpitalu, aby się zbilansował, jeśli chodzi o przychód z NFZ .
Rysunek 5. Wynik budżetowania w latach 20132015 na oddziale ginekologiczno-położniczym
WYNIK BUDŻETOWANIA W LATACH 20132015
NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM
Koszty w zł

2013 rok
(9 m-cy funkcjonowania)

2014 rok

2015 rok

Leki 401-01

40 277,04

26 501,81

22 774,82

Materiały opatrunkowe i sprzęt
jednorazowego użytku 401-07

54 751,90

43 234,59

20 228,50

Tkaniny i bielizna 401-11

4 850,83

3 139,86

2 527,62

Materiały biurowe 401-15

4 121,87

2 386,91

811,28

Razem

104 001, 64

75 263,17

46 342,22

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie
Nadrzędnym celem przedstawionego artykułu było uzasadnienie, iż proces
budżetowania jest nieodzownym elementem zarządzania i planowania obszarem finansowym w SP ZOZ. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy racjonalizacja kosztów usług medycznych wymogła wprowadzenie takich rozwiązań
organizacyjnych, które stymulowałby do oszczędności kosztowych wszystkie
szczeble organizacyjne. Proces budżetowania umożliwił przeniesienie odpo-
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wiedzialności za koszty na niższe szczeble jednostki oraz dostarczył rzetelnych
informacji, w których obszarach można ograniczyć koszty. Uważam, iż każdy
SPZOZ powinien racjonalnie i planowo zarządzać posiadanym majątkiem.
Właściwa i szybka informacja o ponoszonych kosztach jest zasadniczym warunkiem podejmowania należytych decyzji zarządczych. To właśnie dzięki
oszczędnościom kosztowym sprzyjają między innymi takie elementy jak:
 planowanie kosztów,
 sporządzanie analiz,
 dokonywanie i prowadzenie obserwacji (monitoring) kosztów,
 ograniczanie i eliminowanie zbędnych kosztów.
Należy zauważyć, iż nieumiejętne i niewłaściwe zarządzanie kosztami jest
niejednokrotnie przyczyną zapaści finansowej w polskich szpitalach. Problemem oraz zagrożeniami są również zbyt małe nakłady środków finansowanych z NFZ oraz od kilku lat niezmieniona wycena świadczeń medycznych.
Z badań przeprowadzonych przez autora wynika, iż budżetowanie było
znaczącym elementem planu optymalizacji kosztów i zaangażowało wszystkie
oddziały w wprowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej, co zdecydowanie poprawiło osiągnięcie dodatnich wyników finansowych, ze straty osiągniętej w 2013 roku w wysokości 1 753 938,02 zł do zysku w wysokości
350 720,78 zł w 2014 roku i zysku w kwocie 770 018,99 zł w 2016 roku.
Podsumowując podkreślić należy, iż wprowadzenie systemu budżetowania w ZOZ Brodnica podniosło:
 sprawność funkcjonowania,
 poprawiło płynność finansową i umiejętność zarządzania finansami,
 usprawniło wykorzystywanie zasobów (zmniejszenie zapasów w apteczkach oddziałowych),
 pozwoliło na poznanie słabych punktów.
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Załącznik 1.
Rysunek 2. Podział kosztów bezpośrednich

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2. Wyliczenia limitów – część 1.
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Tabela 3. Wyliczenia limitów – część 2.

Źródło: opracowanie własne.
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Optymalizacja kosztów w zarządzaniu podstawową
opieką zdrowotną i jej wpływ na wyniki finansowe

Cost Optimization in the Management of Primary Health Care and its
Impact on Financial Performance
Abstract: Primary health care management is conditioned by many factors. It is
exposed to all sorts of risks in connection with the conducted activities. It is therefore
important to be able to manage the risk appropriately, and thus to be able to eliminate
it. The demand for health services as well as patient expectations (growth of the quality
of services, modern technologies, specialized medical and diagnostic services) is
increasing, which will prompt fast review of research results. There are additional costs
associated with meeting these expectations and the state of finance has a significant
impact on the disparities in the demand for certain medical services and their
availability. In addition, increasing costs, often independent of the individual, are
another significant problem. Increase in the minimum wage, growing requirements for
funding services by the National Health Fund, increased demands on the employment
of medical staff. Higher employment cost mean higher burden for the employer (wages
and wage-related costs). Other costs include all types of fees and taxes, also
independent of the individual, such as property tax, fees for various media, rents etc.
The increase in costs is not accompanied by a proportional increase in revenues from
negotiated contracts and medical services offered.
The aim of the article is to identify selected problems in management of primary
health care, cost optimization, risk management and the impact of these factors on
financial performance or job retention. The issue deserves attention because the
health care sector, through tax law and medical practice, collects revenue as
a determinant of financial opportunities, demonstrates the developmental and
1
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economic potential and, consequently, the quality of medical services provided. They
can be achieved mainly through the use of highly specialized human resources,
equipment, technology, i.e. factors that are non-measurable, but important for saving
lives, protecting the health and rehabilitation of patients. It is not without importance
to improve the qualifications of medical personnel (trainings, conferences, symposia),
knowledge of legal regulations and the selection of competent knowledgeable staff
in the field of highly specialized finance or accounting. It is necessary to develop
appropriate internal regulations for both internal and external information
requirements – accounting principles (policies) that have a significant impact not only
on the discipline of expenditure and the efficiency of revenue management but also
on cost optimization and the selection of tasks planned for implementation. In order
to function properly and thus provide financial information, the accounting system
(principles) must meet certain requirements of tax law and penal code, as it is
responsible for the reliability, quality and timeliness of presented information that it is
obliged to follow as well as to determine the financial result that is not the main goal
of the activity but reflects the fact that the healthcare unit is self-contained and selffinanced.
Key words: strategic cost management, cost control, contract with the National
Health Fund, financial result effectiveness determinants, cost optimization, human
resources management.

Wprowadzenie
Zarządzanie podstawową opieką zdrowotną uwarunkowane jest wieloma
czynnikami. Narażone na ponoszenie różnego rodzaju ryzyka w związku z prowadzoną działalnością. Istotnym jest więc umiejętne zarządzanie ryzykiem, a co
za tym idzie umiejętność jego wyeliminowania. Wzrasta zapotrzebowanie na
świadczenia zdrowotne, a także oczekiwania pacjenta (wzrost jakości świadczonych usług, nowoczesne technologie, specjalistyczne usługi medyczne i diagnostyczne), które będą powodowały szybkie rozpoznanie wyników badań.
Z realizacją tych oczekiwań wiążą się dodatkowe koszty, a stan finansów istotnie
wpływa na dysproporcję w zakresie zapotrzebowania na określone usługi medyczne oraz możliwości ich oferowania. Ponadto istotnym problemem są wzrastające koszty, często niezależne od jednostki. Wzrost płacy minimalnej, coraz
większe wymogi w zakresie finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, wzrost wymagań, co do zatrudnienia personelu medycznego. Wyższe
koszty zatrudnienia, to wyższy koszt obciążeń pracodawcy (wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń). Innymi kosztami są wszelkiego rodzaju opłaty
i podatki, również niezależne od jednostki, np. podatek od nieruchomości, opłaty za różnego rodzaju media, czynsze itp. Wzrostowi kosztów nie towarzyszy
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proporcjonalny wzrost przychodów, uzyskiwanych z wynegocjowanych kontraktów, a także prowadzonej działalności leczniczej.
Celem artykułu jest wskazanie wybranych problemów z zakresu zarządzania podstawową opieką zdrowotną, optymalizacja kosztów, zarządzanie ryzykiem oraz wpływ tych czynników na uzyskiwane wyniki finansowe, rentowność czy utrzymanie miejsc pracy. Zagadnienie zasługuje na uwagę, gdyż
sektor służby zdrowia poprzez prawo podatkowe oraz prowadzoną działalność w zakresie lecznictwa, gromadzi przychody będące wyznacznikiem możliwości finansowych oraz świadczy o potencjale rozwojowym i gospodarczym,
a w konsekwencji jakości świadczonych usług medycznych. Można je osiągnąć
głównie poprzez wykorzystanie wysoko wyspecjalizowanych zasobów ludzkich, sprzętu, technologii, a więc czynniki niemierzalne, ale ważne ze względu
na ratowanie życia, ochronę zdrowia i rehabilitację pacjentów. Nie bez znaczenia jest podwyższanie kwalifikacji personelu medycznego (szkolenia, konferencje, sympozja), znajomość przepisów prawa oraz dobór merytorycznie
kompetentnych pracowników w zakresie wysoko wyspecjalizowanej wiedzy
z dziedziny finansów czy księgowości. Konieczne jest opracowanie odpowiednich unormowań wewnętrznych dla potrzeb informacyjnych zarówno
wewnętrznych jak i zewnętrznych  zasad (polityki) rachunkowości mających
istotny wpływ nie tylko na dyscyplinowanie wydatków, efektywne gospodarowanie osiąganymi przychodami, ale także optymalizację kosztów oraz wybór zadań zaplanowanych do zrealizowania. System (zasady) rachunkowości,
aby funkcjonował w sposób prawidłowy, a więc dostarczał informacji finansowej musi spełniać określone wymogi prawa podatkowego, ordynacji podatkowej, kodeksu karnego, kodeksu karno skarbowego, odpowiada bowiem za
rzetelność, jakość i terminowość prezentowanych informacji, do których jest
zobowiązany jak i ustalenia wyniku finansowego, który nie jest głównym celem
prowadzonej działalności, lecz odzwierciedla fakt, iż podmiot leczniczy jest samodzielny i samofinansujący.

Uwarunkowania formalno-prawne i ich wpływ
na funkcjonowanie powszechnej opieki zdrowotnej
Podstawą funkcjonowania powszechnej opieki zdrowotnej jest ustawa o działalności leczniczej. Pozwala na organizowanie przez jednostki samorządu terytorialnego dostępu do świadczeń zdrowotnych w formie instytucjonalnej,
a więc udzielaniu świadczeń zdrowotnych [art. 3 ust. 1], promocji zdrowia,
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a także realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udziałem
świadczeń
zdrowotnych
[https://sip.lex.pl/#/monografia/369363855/39/
tworzenie-przeksztalcanie-i-likwidacja-jednostek-organizacyjnych-samorzaduterytorialnego]. Z kolei art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia
każdemu prawo do ochrony zdrowia niezależnie od jego sytuacji materialnej.
Ten dostęp zapewniony jest przez organy władzy publicznej, np. w Gminie
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Tworzenie przez jednostki
samorządu terytorialnego podmiotów leczniczych stanowi ich zadanie własne
o charakterze dobrowolnym. Organy samorządowe dokonując analizy potrzeb danej wspólnoty samorządowej i możliwości w zakresie zapewnienia
dostępu do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców danej społeczności,
decydują, czy występuje na danym terytorium taka potrzeba. Należy wówczas
określić zakres i rodzaj świadczonych usług przez podmiot leczniczy [Dercz,
Rek, Ustawa..., komentarz do art. 83]. Ustawa o samorządzie gminnym w art. 7
ust. 1 pkt 5 w zakresie zadań własnych gminy wskazuje ochronę zdrowia jako
zadanie w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Jednak podstawowe znaczenie dla promocji i ochrony zdrowia ma ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zapewniająca równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez
wskazanie określonych zadań władzom publicznym, które przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Zadania gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej
Zadania gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej:

 Opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy

 Przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach polityki zdrowotnej
 Inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do
zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami

 Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu
zdrowia mieszkańców gminy
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak wynika z tabeli 1 zakres zadań samorządu w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych danej społeczności lokalnej jest szeroki
i wymaga od samorządu dogłębnej znajomości potrzeb nie tylko podstawowych świadczeń, ale również tych, na które jest i będzie zapotrzebowanie.
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Realizacja tego zadania wymaga m.in. zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanych kadr, lekarzy specjalistów, wyposażenie w wysokiej generacji sprzęt medyczny, ale podstawowym zadaniem jest sprostanie oczekiwaniom i dostosowanie podmiotu leczniczego do coraz to bardziej restrykcyjnych wymogów
stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w każdym zakresie działalności
celem wynegocjowania i podpisania kontraktu na świadczenie usług. Przychody z tego tytułu, a więc z realizacji kontraktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia jak wynika z analiz, oscylują w granicach 9698% uzyskiwanych przez
podmioty lecznicze przychodów ogółem, co na wybranym przykładzie przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Analiza przychodów NFZ na przykładzie GZOZ Gminy Ozorków (w zł)
Treść

Lata
2012

2013

2014

2015

Przychody ogółem

1 559 799

1 573 990

1 579 137

1 783 653

w tym kontrakt z NFZ

1 495 457

1 525 479

1 516 800

1 728 387

%

95,8

96,9

96,1

96,9

Źródło: Opracowanie własne.

Samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadają
osobowość prawną, podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego
i prowadzą działalność w oparciu o zapisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a taką też wykonują podmioty lecznicze. W zakresie
prowadzenia polityki rachunkowej obowiązują przepisy ustawy o rachunkowości [Dz. U. 2016, poz. 1047]. Dokonując wyboru zasad i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych ustawą o rachunkowości i dostosowując ją do potrzeb jednostki, należy zapewnić wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki [Jak ustalić własną politykę… 2011,
s. 5] oraz dostosować system informacyjny zarówno do potrzeb wewnętrznych jak i zewnętrznych, gdyż rzetelna informacja finansowa stanowi jedną
z informacji fundamentalnych. W rachunkowości, finansach i zarządzaniu podmiotem leczniczym przyjęta polityka (zasady) rachunkowości ma szczególne
znaczenie. Przedstawia stosowane i przyjęte w jednostce wewnętrzne unor-
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mowania dostosowane do potrzeb podmiotu leczniczego, stanowiące podstawę ewidencji zdarzeń gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o:
1) ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych;
2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego;
3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
 zakładowego planu kont,
 wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 opisu systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego) [Wykorzystanie rachunkowości…, 2012, s. 175];
4) zasady prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów;
5) system służący ochronie danych (w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych
w nich zapisów);
6) instrukcję inwentaryzacyjną;
7) instrukcję w sprawie gospodarki kasowej;
8) instrukcję sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów
finansowo-księgowych,
mające istotne znaczenie w zarządzaniu jednostką.
Powyższe wskazuje, jak szeroki jest zakres i jak ważną rolę odgrywa przyjęta polityka w zakresie finansów, rachunkowości, ewidencji i rozliczania kosztów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem zapisów ustawy o rachunkowości, a także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz unormowań podatku VAT. Ujednolicenie przepisów i uporządkowanie pracy jednostki w zakresie zarządzania,
gospodarki finansowo-księgowej oraz ustalenie odpowiedzialności osób wykonujących zadania na zajmowanym stanowisku, przyczyniają się do efektywniejszego zarządzania jednostką, jej gospodarką przychodową oraz kosztową. O odpowiedzialności w tym zakresie stanowią zapisy ustawy z dnia 29
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. 2016, poz. 1870]. Art. 53 cytowanej ustawy stanowi o odpowiedzialności kierownika jednostki za całość
gospodarki finansowej. Znaczenie cytowanej ustawy jest istotne również
z punktu widzenia możliwości finansowania samorządowych zakładów opieki
zdrowotnej. Dokonywane wydatki publiczne przez organy samorządowe muszą być dokonywane w sposób celowy i oszczędny (z zachowaniem zasady
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru
metod i środków służących osiąganiu założonych celów, w tym w zakresie
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finansowania służby zdrowia), w sposób umożliwiający terminową realizację
zadań oraz w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań [Wykorzystanie rachunkowości…, 2012, s. 177];
W tym momencie należy podkreślić, iż zawierane umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane zarówno przez jednostki
samorządu terytorialnego jak i podmioty lecznicze opierają się na zapisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz. U. 2015,
poz. 2164]. Właściwym jest przytoczenie zapisu art. 68 ustawy o finansach
publicznych, stanowiącego o działaniach organu tworzącego podmiot leczniczy, w ramach efektywnie i skutecznie prowadzonej kontroli zarządczej, a więc
o działaniach kontrolnych podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zarówno ustawa o lecznictwie jak i ustawa o finansach publicznych pozwala na
dofinansowanie podmiotów leczniczych, ale w sposób zgodny z prawem.
Powyższe rozważania wskazują jak szeroki zakres przepisów prawa obejmują
działania związane z ochroną zdrowia. W pewnej sferze jest to działalność
gospodarcza, z drugiej zaś strony pojawiają się przepisy prawa obowiązującego sektor samorządowy, szczególnie dotyczy to podmiotów, gdzie organem
założycielskim jest samorząd. Nie można oprzeć się stwierdzeniu, iż następuje
dualizm przepisów prawa w tym zakresie.

Uwarunkowania prawne i gospodarka finansowa podmiotu
leczniczego
Samodzielny zakład opieki zdrowotnej zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zaliczany jest do kategorii samorządowych osób prawnych.
Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalany przez Kierownika jednostki (art. 30 ust. 2), sporządzany zgodnie z zapisami ustawy o ich
utworzeniu, z uwzględnieniem treści zapisów ustawy o finansach publicznych,
będącej pod baczną obserwacją instytucji czuwających nad zachowaniem dyscypliny finansów publicznych. Plan finansowy jest dokumentem księgowym
obejmującym przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan
środków obrotowych i rozliczenia z budżetem [https://sip.lex.pl/#/komentarz/
587319080/464463/ustawa-o-dzialalnosci-leczniczej-komentarz-wyd-ii]. Podlega bieżącej analizie, monitorowaniu, modyfikowaniu, korektom w taki sposób, aby uzyskane dane pomocne w podejmowaniu decyzji finansowych były
rzetelne i aktualne. Jego ustalenie poprzedza obserwacja otoczenia, zmiany
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na rynku świadczeń, a więc dostosowanie posiadanego zasobu sprzętowego,
finansów do realiów, zarówno pod względem prawnym jak i finansowym.
Koszty i zobowiązania pokrywane są ze zgromadzonych środków oraz uzyskiwanych przychodów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W zakresie gospodarowania majątkiem – gospodaruje samodzielnie, w zależności
od struktury, w jakiej nastąpiło przekazanie majątku. Nawiązując do źródeł
finansowania są to głównie środki finansowe uzyskiwane:
1) z odpłatnej działalności leczniczej (statutowej);
2) z wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż lecznicza, o ile statut
określa możliwość prowadzenia takiej działalności;
3) z odsetek, darowizn, zapisów, spadków;
4) na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów
zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych
zadań;
5) na remonty;
6) na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych;
7) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego od podmiotu tworzącego
samodzielny zakład opieki zdrowotnej, za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli
wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości;
8) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
W odniesieniu do zasady przekazywania i wykorzystania środków publicznych przez podmioty lecznicze określają je zapisy ustawy o finansach publicznych. Najczęściej są to środki przekazywane w formie dotacji na realizację
określonego zadania (w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów
zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
czy remontów), której wydatkowanie podmiot leczniczy musi rozliczyć, zgodnie z warunkami i terminami wynikającymi z ww. ustawy.
Zmienność otoczenia, zarówno wewnętrznego jak zewnętrznego, prawnego wymusza na zarządzających dostępem do służby zdrowia dostosowanie
się do nowych realiów. Jest to możliwe do osiągnięcia głównie poprzez efektywne zarządzanie w sferze przychodów i kosztów, umiejętne rozpoznawanie
błędów, wprowadzenie specjalistycznych usług medycznych, diagnostycznych, które będą powodowały szybkie rozpoznanie wyników badań. Ponadto
podwyższanie kwalifikacji personelu medycznego, posiadania wykwalifikowanych służb finansowo-księgowych, nieustannego dokształcania i doskona-
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lenia zawodowego, a także systematycznej analizy sytuacji finansowej jednostki m.in. poprzez wprowadzenie odpowiednich elementów analizy i budżetowania, ex post czy ex ante. M. Walczak [2003, s. 49] wyraża pogląd, iż analizę należy traktować jako działanie praktyczne, jako narzędzie zarządzania
ukierunkowane na badanie, ocenę efektywności działalności oraz sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa, która w efekcie ma służyć opracowaniu rozwiązań, które prowadzą do zwiększenia rezultatów działalności gospodarczej.
Zapowiadane zmiany systemowe, m.in. likwidacja Narodowego Funduszu
Zdrowia powodują, że system ochrony zdrowia jest niestabilny. Tylko umiejętne zarządzanie ryzykiem pozwoli na utrzymanie określonego poziomu usług
w zakresie lecznictwa. Jednak utrzymanie służby zdrowia na wysokim poziomie to również wysokie koszty, a możliwości finansowe wyznaczają zgromadzone przychody z prowadzonej działalności leczniczej. Dlatego też zarządzającym towarzyszy nieustanna analiza finansów, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów.

Analiza i optymalizacja kosztów, jej wpływ na wynik finansowy
i utrzymanie miejsc pracy
Podstawą sprawnego zarządzania w służbie zdrowia jest umiejętne, efektywne i racjonalne zarządzanie finansami. To finanse są wyznacznikiem możliwości nie tylko finansowania zadań bieżących, ale i inwestycyjnych. Jest to zadanie wyjątkowo trudne. Niestabilne otoczenie, zmiana przepisów prawa, w tym
prawa podatkowego, a więc zdarzenia niezależne od zarządzających powodują, iż zarządzanie w służbie zdrowia jest coraz to bardziej ryzykowne. Nawiązując do przychodów podmiotów leczniczych okazuje się, iż główne przychody
stanowią kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ich wielkość oscyluje
w granicach ok. 9698% ogólnych przychodów podmiotu leczniczego, co na
wybranym przykładzie przedstawia tabela 2.
Analiza tabeli 2 wskazuje, iż w zakresie analizowanych lat w GZOZ przychody kształtowały się odpowiednio: w 2012 r. – 95,8%, w 2013 r. – 96,9%,
w 2014 r. – 96,1%, w 2015 r. – 96,9%, a więc średnio na poziomie 96,4%. Pozostałe przychody z odpłatnych świadczeń, a więc z prowadzonej działalności
statutowej oraz gospodarczej, kształtują się na poziomie 4,13,1%. W GZOZ
oscylują na poziomie 3,5%, co przedstawia tabela 3.
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Tabela 3. Analiza przychodów z działalności statutowej oraz gospodarczej na przykładzie
GZOZ Gminy Ozorków (w zł)
Treść

Lata
2012

2013

2014

2015

1 559 799

1 573 990

1 579 137

1 783 653

z działalności statutowej
i gospodarczej

64 342

48 511

62 337

55 266

dotacje

19 004

-

-

-

23 981

27 247

41 289

44 327

2 440

3 366

6 114

7 640

18 917

17 898

14 934

3 299

4,1

3,1

3,9

3,1

Przychody ogółem, w tym:

sprzedaż usług medycznych: opłaty indywidualne od osób fizycznych, badania profilaktyczne
pozostałe przychody ze sprzedaży:
działalność pomocnicza (statutowa)
pozostałe finansowe: równowartość odpisów amortyzacyjnych
aktywów trwałych, zakupionych
z dotacji, odsetki bankowe
%
Źródło: Opracowanie własne.

Wart podkreślenia jest fakt, iż stawki w zakresie finansowania świadczeń są
ustalane przez NFZ w oparciu o ilość zdeklarowanych pacjentów oraz przyjęte
stawki kapitacyjne. Godnym zaakcentowania jest również to, iż na usługi lekarza i pielęgniarki nie może być zdeklarowanych więcej niż 2 500 pacjentów
(deklaracji). Ponadto im wyższa cena usług tym niższa szansa podpisania
umowy na kontrakt celem świadczenia usług medycznych. Jednak nowoczesny sprzęt, lepsza aparatura diagnostyczna, wyższe kwalifikacje personelu – to
zarazem wyższe koszty świadczeń, co stanowi istotny element dla zawarcia
kontraktu. Tak więc nie tylko przychody, ale i koszty w dużej mierze niezależne od jednostki są wyznacznikiem możliwości świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej oraz czynnikiem mającym wpływ na generowanie
ewentualnej straty. Wśród tych czynników, możemy wyróżnić:
1) wzrost obciążeń podatkowych, np. podatek od nieruchomości;
2) inflację, odpowiednio wzrost kosztów energii, procedur medycznych, leków, itp.;
3) zmianę wysokości podatku z 7% do 8%, z 22% do 23%, w zakresie podatku
od towarów i usług VAT, co w konsekwencji przełożyło się na wzrost kosztów zakupów i usług obcych;
4) wzrost płacy minimalnej, odpowiednio w latach:
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 2014 – 1 680 zł;
 2015 – 1 750 zł ( wzrost o 70 zł, 4,2%);
 2016 – 1 850 zł (wzrost o 100 zł, 5,7%);
 2017 – 2 000 zł (wzrost o 150 zł, 8,1 % );
co oznacza wzrost kosztów stałych (operacyjnych) po stronie pracodawcy,
a więc wzrost kosztów płac oraz obciążeń pracodawcy (koszty wynagrodzeń + ZUS);
5) brak zapłaty za nadwykonania, a więc usługi zakwalifikowane jako inne
usługi, a nie ratujące życie, udzielane w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
tzw. stanach nagłych, w przypadku których NFZ weryfikuje i przesądza o
kwalifikacji usługi – istnieje ryzyko lekarza danej jednostki, gdyż w przypadku braku zapłaty – usługa może w efekcie powodować stratę;
6) konieczność doposażenia, modernizacji bazy medycznej, by sprostać wymaganiom nałożonym przez NFZ w celu wynegocjowania korzystnego
kontraktu;
7) finansowanie świadczeń bezdomnych.
Powyższe wskazuje, iż zarządzanie podmiotem świadczącym powszechną
opiekę zdrowotną jest obarczone wysokim ryzykiem, tylko umiejętne nim
zarządzanie może mieć wymiar pozytywny dla jednostki. Często powstaje
dylemat, jak zarządzać jednostką, jak regulować zobowiązania, za co płacić
w terminie, a za co z opóźnieniem. Nieocenione są więc wykwalifikowane
kadry: kierownik jednostki, główny księgowy, służby finansowe i pozostali
pracownicy, którzy niejednokrotnie zmuszeni są do podejmowania trudnych,
a zarazem odpowiedzialnych decyzji. Często wiąże się to z wyborem, płacić
terminowo zobowiązania, czy z opóźnieniem, ale tutaj mamy już do czynienia
z zapłatą odsetek za nieterminowe wpłaty. Zapłata niektórych zobowiązań
może być negocjowana, natomiast płatność zobowiązań publiczno-prawnych
(podatek od nieruchomości, podatek VAT, pdop, pdof, ZUS, PFRON) wynika
z terminów ustawowych.
W poszukiwaniu efektywności, w zakresie prowadzonej działalności jednostki kierownicy jednostek w porozumieniu z pracownikami stosują szeroko
rozumianą optymalizację kosztów, czego wynikiem ma być ich zmniejszenie
lub wyeliminowanie, co wybiórczo przedstawia tabela 4.
Dokonując analizy tabeli 4 można zauważyć na przestrzeni lat 2012–2015
wahania kosztów w poszczególnych ich rodzajach. W zakresie amortyzacji
widoczny jest spadek kosztów, co wynika z faktu, iż nie dokonywano zakupów
środków trwałych (art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości). Odpisy amor-

45

Małgorzata Domańska

tyzacyjne dokonywane są bowiem od wartości początkowej środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na przestrzeni analizowanych lat widoczny jest
wzrost kosztów. Związany jest głównie z zakupem środków trwałych o niskiej
wartości, które odnoszone są bezpośrednio w koszty.
Tabela 4. Analiza kosztów GZOZ Gminy Ozorków w latach 2012 2015 (w zł)
Koszty

Lata
2012

2013

2014

2015

Amortyzacja
Zużycie materiałów
i energii

14 687

14 607

12 664

6 199

134 388

113 154

124 763

131 417

Usługi obce

233 438

262 451

329 402

379 297

9 211

9 730

10 919

10 865

Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia

972 619

1 004 077

955 624

964 729

181 323

170 836

151 608

154 909

Pozostałe koszty rodzajowe

23 364

21 125

16 058

14 809

Koszty finansowe
Koszty ogółem

68

66

66

170

1 569 098

1 596 046

1 601 104

1 662 395

Źródło: Opracowanie własne.

Zauważalny jest systematyczny wzrost kosztów usług obcych, spowodowany głównie zatrudnieniem personelu medycznego w ramach kontraktów.
Podatki i opłaty są na stabilnym poziomie, gdyż od 2012 roku Gmina nie dokonywała podwyżek stawek podatkowych. Niewielki wzrost to opłaty sądowe
związane ze zmianami w statucie GZOZ, dokonane w wyniku zmiany ustawy
o działalności leczniczej. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia utrzymują się na stabilnym poziomie, zastosowane bowiem zatrudnienie w formie kontraktów znacznie obniżyło koszty z tego tytułu
(zmniejszenie wynagrodzeń to jednoczesne zmniejszenie pochodnych od
wynagrodzeń, kosztów okresowych badań lekarskich, wypłat delegacji, itp.).
W zakresie pozostałych kosztów rodzajowych, ich znaczny spadek związany
jest z rezygnacją z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Natomiast niewielkie koszty finansowe dotyczą płatności do Państwowego
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz Sanepidu. Zmienność kosztów
i struktura ich zmian związana była z podjętą szeroko rozumianą optymaliza-
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cją kosztów w zakresie niektórych obszarów działalności, co zostanie przedstawione w dalszej części artykułu.
Optymalizacja kosztów GZOZ Gminy Ozorków  przykłady
W poszukiwaniu szeroko rozumianej efektywności w GZOZ Gminy Ozorków
zastosowano optymalizację kosztów. Na przestrzeni lat 2012–2015 w ich
strukturze widoczne są istotne zmiany, co przedstawia tabela 5.
Tabela 5. Optymalizacja kosztów w GZOZ z wykorzystaniem usług outsourcingowych
w zakresie badań laboratoryjnych
Treść
Koszty laboratorium

Lata
2013

2014

2015

72 672

22 211

27 098

Źródło: Opracowanie własne.

1)


2)
3)

4)
5)

Optymalizacja kosztów w GZOZ polegała głównie na:
zmianie formy zatrudnienia pracowników:
część umów o pracę zastąpiona została zatrudnieniem w formie kontraktu
(personel medyczny, pielęgniarki, lekarze) oraz umowami cywilnoprawnymi, co skutkowało brakiem zwolnień pracowników, a więc utrzymaniem zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, a jednocześnie obniżeniem kosztów po stronie wynagrodzeń i obciążeń pracodawcy (np. brak
wypłat odpraw, nagród jubileuszowych, wszelkiego rodzaju dodatków zagwarantowanych ustawą);
braku premii, podwyżek, przyznawanie ich w przypadkach szczególnie
uzasadnionych;
rezygnacji z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (do
20 pracowników – nie było obowiązku tworzenia funduszu, obecnie do 50
pracowników), co skutkowało zmniejszeniem kosztów odpowiednio w latach:
 2013 – 16 955,91 zł;
 2014 – 15 315,02 zł (zmniejszenie o 1 640,89 zł);
 2015 – 14 877,45 zł (zmniejszenie o 437,57 zł);
braku konieczności zapłaty składek PFRON (zatrudnienie do 25 etatów);
wykorzystaniu usług outsourcingowych, w zakresie pracy laboratorium, co
przedstawia tabela 5. Analizując tabelę 5 widoczny jest znaczny spadek

47

Małgorzata Domańska

6)

7)

8)

9)
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kosztów utrzymania Laboratorium. Rok 2013 to koszty zatrudnienia kierownika laboratorium, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, koszty odczynników, itp.
W roku 2014 widoczny jest znaczny spadek (70%) kosztów funkcjonowania. Obejmują bowiem tylko koszt zakupu badań. Rok 2015 to wzrost kosztów w odniesieniu do 2014 roku o 4 887 zł (22%) związany z rozszerzeniem
badań o badania ginekologiczne (cytologia). W porównaniu z rokiem 2013
to spadek – 63%. Jak wynika z powyższego jest to znaczący kwotowo spadek kosztów;
otrzymaniu od organu założycielskiego (Gminy) samochodu służbowego
o wartości 17 000 zł w celu dokonywania patronaży noworodków, domowych wizyt lekarskich i zabiegów pielęgnacyjnych. Wiąże się to, co prawda
ze wzrostem kosztów jego utrzymania (badania specjalistyczne do kierowania pojazdem, paliwo, naprawy, i.t.p.), ale analiza wykazuje, iż stanowi to
koszt niższy niż wynajęcie karetki – co miesiąc 3 200 zł, a więc rocznie
w granicach 38 400 zł;
przekazaniu GZOZ w użyczenie budynków i służby zdrowia, tak więc koszty
w tym zakresie wiążą się tylko z bieżącym utrzymaniem (energia, woda,
media, itp. ... ). Inwestycje przeprowadza organ założycielski (przebudowy,
rozbudowy, dostosowania bazy ośrodków do wymogów uzyskania kontraktu, np. w zakresie rehabilitacji, stomatologii, a także zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego);
wykonywaniu badań profilaktycznych pracowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie w GZOZ, zwiększając tym samym przychody
z odpłatnej działalności statutowej;
umorzeniu podatku od nieruchomości, odpowiednio w latach:
 2012 – 8 479,00 zł (7 772,00 zł – umorzenie),
 2013 – 8 243,00 zł (7 531,00 zł – umorzenie),
 2014 – 8 574,00 zł (3 210,00 zł – umorzenie),
 2015 – 8 574,00 zł (jednostka nie występowała z wnioskiem o umorzenie),
 2016 – 8 574,00 zł (jednostka nie występowała z wnioskiem o umorzenie).
Ponadto w zakresie podatku od nieruchomości organ założycielski (Rada
Gminy) począwszy od roku 2014 nie dokonuje podwyższenia stawek podatkowych dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, w tym
GZOZ, co przedstawia tabela 6.
Jak wynika z tabeli 6 stawki zarówno od gruntów i budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych od 2013 roku pozostają na niezmiennym pozio-
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mie. Brak wzrostu kosztów z tytułu podatku od nieruchomości można zauważyć analizując tabelę 4, która przedstawia strukturę poszczególnych
rodzajów kosztów;
Tabela 6. Wybrane stawki podatkowe w Gminie Ozorków
Lata
2013

Treść

2014

2015

2016

ustawowa

lokalna

ustawowa

lokalna

ustawowa

lokalna

ustawowa

lokalna

0,88

0,81

089

0,82

0,90

0,82

0,89

0,82

4,63

4,50

4,68

4,60

4,70

4,60

4,65

4,60

od 1 m2 gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
od 1 m2 budynków:
związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty
udzielające tych
świadczeń
Źródło: Opracowanie własne.

10)
zapłata za nadwykonania (wystąpiła w 2015 r.), co spowodowało zysk
z końcem 2015 roku w wysokości brutto 121 258 zł (netto – 121 226 zł).
Jak wynika z tabeli 7 w latach 2012–2014 GZOZ generował stratę, odpowiednio w latach:
 2012 – 9 311 zł,
 2013 – 22 056 zł,
 2014 – 21 967 zł.
Rok 2015 zakończył się zyskiem w wysokości 121 226 zł. W głównej mierze jest
to wynikiem zapłaty przez NFZ za nadwykonania, które w przypadku GZOZ
stanowiły kwotę 95 086 zł oraz zastosowanej optymalizacji kosztów. Jak wynika
z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu
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terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy
tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość
ujemną  do wysokości tej wartości.
Tabela 7. Wysokość zysku/straty GZOZ Gminy Ozorków w latach 20122015 (w zł)
Treść

Lata
2012

2013

2014

2015

Przychody

1 559 799

1 573 990

1 579 137

1 783 653

Koszty

1 569 097

1 596 046

1 601 104

1 662 395

Strata/Zysk brutto

-9 298

-22 056

-21 967

121 258

Podatek dochodowy

13

-

-

32

Strata/zysk netto

9 311

22 056

21 967

121 226

strata pokryta zgodnie
z art. 59 ust. 2

- 9 311

7 450

9 303

0

Źródło: Opracowanie własne.

Z zapisu powyższego artykułu skorzystał organ założycielski Gmina Ozorków,
dokonując pokrycia straty GZOZ w granicach przepisów prawa. Omówiona
optymalizacja kosztów na wybranych przykładach w GZOZ oraz zapłata za
nadwykonania przez NFZ w głównej mierze przyczyniły się do uzyskania dodatniego wyniku finansowego w 2015 roku, utrzymania miejsc pracy, przy
jednoczesnym eksponowaniu utrzymania płynności finansowej oraz rentowności [Wyzwania rachunkowości… 2012, s. 76], jako jednego z podstawowych
celów swojej działalności. Zdaniem A. Jackiewicza spostrzeżenia są o tyle
ważne, iż późna ingerencja w koszty firmy, brak rzetelnych analiz, brak efektywnego nadzoru właścicielskiego sprawia, że wiele firm popada w zadłużenie, a efektywne niezwykle „twarde” zarządzanie jest wyłącznie populizmem
[Wyzwania rachunkowości… 2012, s. 93].

Zakończenie
Artykuł obrazuje wybrane zagadnienia rachunkowości, finansów i optymalizacji
kosztów w zakresie zarządzania podmiotem leczniczym, jakim jest samodzielny
zakład opieki zdrowotnej. Na tle analizy przychodów i kosztów, na przykładzie
wybranych elementów rachunkowości i finansów oraz prezentacji dokumentów
(zasad) polityki rachunkowości autor zarysowuje ryzyko, jako integralny czynnik
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zarządzania i planowania. Poprzez przedstawienie wybranych przykładów, zestawień tabelarycznych przychodów i kosztów Gminnego Zespołu Ośrodków
Zdrowia wskazuje pojawiającą się niepewność w zarządzaniu, a co za tym idzie
wzrost kosztów w dużej mierze niezależny od jednostki. W toku wykonywania
planu finansowego, będącego podstawą działalności wymaga to od kadry zarządzającej zachowania nie tylko zdrowego rozsądku, ale i przemyślanych decyzji w połączeniu z uwzględnieniem ryzyka. Ważny jest monitoring kosztów, analiza ex post i ex ante w zakresie zmienności otoczenia wewnętrznego jak zewnętrznego, w tym przepisów prawa, a także zapotrzebowania na określone
świadczenia medyczne.
W zakresie świadczenia usług zdrowotnych jest to szczególnie ważne, mamy
bowiem do czynienia ze zdrowiem człowieka. Wybrane, wzrastające koszty,
które zostały omówione w artykule nie zawsze zależne od jednostki stawiają
przed zarządzającymi konieczność dokonywania wyborów, te z kolei mają
wpływ na jakość wykonywania usług zdrowotnych. Konieczne jest racjonalne
wykorzystanie kontraktów, optymalizacja kosztów, zaangażowanie pracowników, funkcjonowanie kontroli zarządczej. Wszystkie te czynniki znacząco wpływają na zarządzanie finansami podstawowej opieki zdrowotnej, jej płynność
finansową, rentowność, poziom zatrudnienia oraz wynik finansowy. Priorytetem
w służbie zdrowia jest jakość świadczonych usług, które można osiągnąć poprzez wykorzystanie wysoko wyspecjalizowanych zasobów ludzkich, sprzętu,
technologii, a więc czynniki niemierzalne, ale ważne z racji ratowania życia,
ochrony zdrowia i rehabilitacji pacjentów. Sprostać tego typu zadaniom można
tylko poprzez efektywne zarządzanie w zakresie przychodów i kosztów, rozpoznawanie błędów, wprowadzenie odpowiednich elementów analizy i budżetowania, ale i wprowadzenie specjalistycznych usług medycznych, diagnostycznych, które będą powodowały szybkie rozpoznanie wyników badań. Nie bez
znaczenia jest podwyższanie kwalifikacji personelu medycznego (szkolenia,
konferencje, sympozja), znajomość przepisów prawa oraz dobór merytorycznie
kompetentnych pracowników w zakresie wysoko wyspecjalizowanej wiedzy
z dziedziny finansów czy księgowości. Autor podkreśla, iż konieczne jest opracowanie odpowiednich unormowań wewnętrznych  zasad (polityki) rachunkowości mających istotny wpływ nie tylko na dyscyplinowanie wydatków, efektywne gospodarowanie osiąganymi przychodami, ale także optymalizację ponoszenia kosztów i wyboru zadań zaplanowanych do zrealizowania. Ponadto
wskazuje jak umiejętnie wykorzystana rachunkowość, analiza i finanse wspomagają proces podejmowania decyzji zarządczych w jednostce. Dane uzyski-
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wane z ewidencji księgowej nie służą tylko i wyłącznie sporządzeniu sprawozdawczości, spełniają również funkcje informacyjne, analityczne i kontrolne,
a w przedmiotowym zagadnieniu stanowią podstawę do efektywnego zarządzania finansami i optymalizacji kosztów podmiotu leczniczego.
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Perpetual and Permanent Change the way to Achive a Maarket
Balance
Abstract: The aim of this paper is to present problems of community hospitals, including their causes, and identification of ways to overcome crises and achieving
development in a later stage, in order to reach legally expected standards.
The whole consideration is based on an example of several years process of improvement of ZOZ SPZOZ in Brodnica, culminating with the Award for the Director in
the Competition Success of the Year 2016, in the category “Manager of the Year in
health security – Public sector institutions”.
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Jedyną stałością we współczesnym świecie jest zmiana
(za Heraklitem z Efezu)

Historia
Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy (ZOZ), dzieciństwo miał trudne pomimo tego, że był spełnieniem oczekiwań samorządowców Powiatu Brodnickiego. Powiat Brodnicki, będący Podmiotem tworzącym ZOZ, utracił wpływ na
jego funkcjonowanie 7 marca 2006 roku, w wyniku zawarcia „Porozumienia
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w sprawie powierzenia gminie-miasto Grudziądz zadań powiatu brodnickiego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia”, które to jest do dziś, zadaniem statutowym powiatu. Szerokie kompetencje, jakie udzielono wykonawcy świadczeń zdrowotnych, czyli Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.
W. Biegańskiego w Grudziądzu (RSS), miało ograniczać prawo nadzoru. W rzeczywistości umiejętne stosowanie procedur zarządczych przez RSS, mocno
ograniczało procesy kontrolne i doradcze. Na mocy Porozumienia, przekazano
RSS nieodpłatnie mienie ruchome, nieruchomości, stosunki prawne z pracownikami i wynikające z nich zobowiązania i inne stosunki cywilno-prawne,
w których stroną był Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Umowa zawierała
również zapis o przekazaniu przez powiat dotacji w kwocie 2 100 000 zł.,
z możliwością dalszych. Kolejne szczegółowe umowy sankcjonowały przejęcie
prze RSS kredytów i długów.
Po upływie 6 lat, z uwagi na wieloletnią niesatysfakcjonującą współpracę,
wynikającą z trudności w sprawowaniu nadzoru i braku wpływu na rozwój
ZOZ, 22 marca 2013 roku, po wielomiesięcznych negocjacjach, Powiat brodnicki i Gmina-miasto Grudziądz zawarły kolejną umowę na mocy której
z dniem 01 kwietnia 2013 roku nastąpiło wydzielenie ZOZ ze struktur RSS.
W porozumieniu określono także sposób zwrotu mienia nieruchomego i ruchomego oraz wielkość zapłaty na rzecz RSS. Określono również sposób inwentaryzacji i rozliczenia stanu magazynowego leków i materiałów jednorazowego użytku. Nakreślono model przejęcia stosunków pracowniczych oraz
wybudowanego lądowiska helikopterów ze środków POIiŚ. Wskazano również
zakres cesji na zawarte Przez RSS z Kujawsko Pomorski Oddziałem NFZ
(KPONFZ) kontrakty dotyczące zakresów udzielania świadczeń zdrowotnych.
Były to:
 leczenie szpitalne (SZP),
 psychiatria i psychologia (PSY),
 ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS),
 rehabilitacja(REH),
 badania kosztochłonne (ASDK),
 świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze (SPO),
 ratownictwo medyczne (RTM),
 podstawowa opieka nocna i świąteczna (POZN), która nie została skonsumowana ze względu na zawieszenie umowy, spowodowane niedotrzymywaniem przez RSS warunków w zakresie dysponowania potencjałem
medycznym.
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Sumaryczna wysokość przejętego kontraktu, w układzie 9 miesięcznym,
wyniosła 15 841 179 zł, co nie nastrajało pozytywnie w świetle: wielkości populacji potencjalnych pacjentów (78 000 mieszkańców), kosztów przeprowadzenia restrukturyzacji ZOZ, utrzymania bieżącego funkcjonowania i realizacji
planów rozwojowych. Szukając przyczyn tak niskiego zakontraktowania 2013
roku, należy przyjąć, że RSS cyklicznie transferował wartości „brodnickiego”
kontraktu do jednostki macierzystej, nie uwzględniając tego w procesie rozłączeniowym. Skalę utraconej wartości uwidacznia analiza wartości kontraktów
zawartych z KPONFZ w latach 20092012.
Rysunek 1. Sumaryczne wartości kontraktów przypisanych ZOZ w Brodnicy
w latach 200920012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SZOI.

Zmiana  restrukturyzacja kosztów
Finansowa „mizeria” nie przystawała do potrzeb, wynikających w głównej
mierze, z przeetatyzowania organizacji i rażąco wysokich kosztów funkcjonowania oraz z brakiem nowych, wymaganych zawartymi kontraktami i prawem,
struktur organizacyjnych.
Już pierwszy miesiąc samodzielnego funkcjonowania uwidocznił ogrom
problemów stojących przed zarządzającymi. Skala i zakres podjętych działań
oszczędnościowych w pierwszym miesiącu, były jeszcze niezauważalne
w osiągniętym wyniku finansowym, którego wartość za kwiecień 2013 była
ujemna i wyniosła  1 127 598,28 zł.
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Rysunek 2. Stan procesów organizacyjnych na bazie schematu organizacyjnego
1kwietnia 2013 vs 17 czerwca 2016

Źródło: opracowanie własne na postawie Regulaminu organizacyjnego ZOZ (kolorem czerwonym zaznaczono brakujące komórki).

56

Chroniczna i permanentna zmiana sposobem na osiągnięcie równowagi organizacyjnej

Podjęto równoległe działania, ukierunkowując się na:
1. Zbudowaniu struktury organizacyjnej, umożliwiającej samodzielne,
sprawne funkcjonowanie w świetle: zawartych kontraktów z KPONFZ, wymogów prawnych, lokalnego konkurencyjnego rynku medycznego, operacyjnych i strategicznych założeń rozwojowych. Powołano p.o. z-cę dyrektora ds. medycznych, główną księgową z obowiązkiem natychmiastowego
zbudowania pionu ekonomiczno-finansowego, kierownika działu farmacji
z zadaniem utworzenia apteki szpitalnej, pielęgniarkę epidemiologiczną,
sekcję kontraktowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych, statystkoarchiwistę medyczną, kierownika zamówień publicznych z obowiązkiem
budowy zespołu, rozbudowano sekcję kadr oraz zwiększono zakres o płace
i rozliczania umów cywilno-prawnych, powołano radcę prawnego oraz inspektora ds. bhp i p-poż.
2. Zorganizowaniu stanowisk pracy dla nowych struktur (pomocne było finansowe wsparcie Starosty Brodnickiego oraz udzielona pożyczka na bieżące funkcjonowanie).
3. Zabezpieczeniu ciągłości realizacji zobowiązań poprzez uruchomienie
rachunku bankowego z limitem kredytowym (pierwsze płatności NFZ, za
wykonane świadczenia pojawiły się dopiero w połowie maja).
4. Uruchomieniu procesów downsizing-u, zaczynając bezpiecznie od redukcji
stanowisk pomocniczych (dietetycy, pracownicy techniczni).
Prowadzone procesy usprawniania organizacji, zostały gwałtownie wstrzymane a następnie maksymalnie zdynamizowane w wyniku wycofania się SRR
z realizacji umów na dostawy leków, materiałów opatrunkowych i jednorazowego użytku, posiłków, sterylizacji, usług transportowych, usług SI i telekomunikacyjnych.
Przymuszeni do zmiany dostawcy, doprowadziliśmy do przyśpieszenia
działań optymalizacyjnych. W trybie ekspresowym zawarto nowe umowy,
zmniejszając koszty posiłków o połowę, telekomunikacji o 25%, zlikwidowano
usługi SI dokonując zmian technicznych , zanikła także potrzeba wykonywania
transportu gdyż przeniesiono obowiązek na dostawców. Na pozostałych dostawach uzyskano kilkunastoprocentowe oszczędności, co przy znaczącej
skali dało znaczące kwoty.
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Zmiana  dynamizacja przychodów
Równocześnie prowadzono działania intensyfikujące przychody. Zakontraktowano usługi medyczne wykonywane w Izbie Przyjęć, którą po doposażeniu
sprzętowym, uzupełnieniu obszarowym oraz zwiększeniu potencjału kadrowego zakontraktowano w ramach usług SOR-owskich, bardziej opłacalnych.
Także w maju przywrócono funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nocnej i Świątecznej (POZNiŚ), skutecznie ograniczając koszty wizyt
pacjentów na SOR-ze, wykorzystujących dostępność i fachowość szpitala a nie
zakontraktowanego przez KPONFZ, niepublicznego świadczeniodawcy. Dodatkowo zwiększony został przychód z tytułu zawartej umowy.
Prowadzenie skutecznych negocjacji z KPONFZ przyniosło efekt w formie
zapłaty za część nadwykonań oraz jednorazowych zwiększeń kontraktów,
a także zapłaty za świadczenia nielimitowane (porody, neonatologia).
Rysunek 3. Zwiększenie wartości umów zawartych z KPONFZ w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie SZOI.

Przyniosło to ZOZ dodatkowy przychód o wartości 3 459 597,43 zł, wpływając na zmniejszenie straty rocznej do – 1 753 938,02 zł.
W 2014 roku został sformalizowany program optymalizacyjny pn. Plan
działań reengineeringowych, kontynuujący już podjęte usprawnienia w roku
2013, jak i podejmujące nowe. Przykładowe realizacje przedstawia tabela 1.
Równolegle prowadzony był projekt zakładający obniżenie kosztów w każdej pozycji z Rachunku kosztów. Oczekiwane było uzyskanie miesięcznie 10%owej oszczędności a akceptowano 5%. Działania wspierał utworzony specjal-
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nie, autorski program „Budżetowania oddziałów” a także „Analiza miesięczna
wyników finansowych poszczególnych komórek ZOZ”.
Rysunek 4. Wynik finansowy w roku 2013 w układzie kroczącym

Źródło: opracowanie własne.

Tabela1. Przykładowe kierunki działań optymalizacyjnych w ramach projektu
„Plan działań reengineeringowych”
Optymalizacja zatrudnienia

Restrukturyzacja

Outsourcing

Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy
ETAP I:
Dział techniczny  optymalizacja zatrudnienia
Biały personel  optymalizacja zatrudnienia
ETAP II:
Dalsza optymalizacja 
pielęgniarki i sprzątaczki

Pozyskanie pacjentów i podmiotów medycznych w zakresie
diagnostyki laboratoryjnej,
intensyfikacja działań marketingowych oraz uruchomienie
działu mikrobiologii.
Zwiększenie przychodów
Zwiększenie zakresu
Optymalizacja zatrudnienia
Sukcesywna wymiana umów o
pracę na kontrakty

Pozyskanie inwestora i operatora stacji dializ, z własnym
kontraktem z NFZ
Zysk:
zwiększenie zakresu świadczeń,
przychody z dzierżawy,
nowy sprzęt i aparatura medyczna,
prace budowlane.

Redukcja zatrudnienia
w Dziale technicznym

Świadczenia usług medycznych
POZ (dzienna)  dodatkowy
przychód zasilenie pacjentami
oddziałów szpitalnych

Outsourcing pralni  redukcja
kosztów

Optymalizacja zatrudnienia Ekipy Sprzątającej

Połączenie funkcjonalne RTM
ze SOR  optymalizacja zatrudnienia

Zmiana dostawcy w zakresie
żywienia pacjentów  50%
redukcja kosztów
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Tab. 1. Cd.
Optymalizacja zatrudnienia

Restrukturyzacja

Outsourcing

Optymalizacja zatrudnienia w Dziale Kontraktowania i Rozliczeń

Reorganizacja procesów
w Zakładzie Radiologii  optymalizacja zatrudnienia

Dzierżawa pomieszczenia na
sklep medyczny
dodatkowy przychód

Reorganizacja w zakresie
Bloku Operacyjnego –
zamiana umów o pracę na
kontrakty

Reorganizacja ZPO patrz II Etap
Optymalizacji zatrudnienia

Zmiana pakietów sterylizacyjnych  obniżenie kosztów

Reorganizacja Oddziale
Chirurgii Ogólnej i Oddziale
Urazowo-Ortopedycznym –
optymalizacja zatrudnienia

Uruchomienie transportu
dziennego POZ
 dodatkowy przychód

Wypromowanie wśród gmin
powiatu brodnickiego idei
powstania grupy finansującej
zakupy sprzętu i aparatury
medycznej. Wystąpienie do
fundacji i stowarzyszeń
z wnioskami o darowizny.
Zakup odtworzeniowy, zakup
rozwojowy

Obniżenie wynagrodzeń Przemieszczenie Poradni: Diabekadry lekarskiej
tologicznej, Zdrowia Psychicznego, Psychologicznej do nowo
utworzonego własnymi siłami,
zespołu poradni  oszczędności 
wspólna rejestracja
Likwidacja
stanowisk
Zmiana dostawcy usług telekierowców w karetkach
komunikacyjnych  obniżenie
kosztów
Przystąpienie do grupy zakupowej energii elektrycznej 
obniżenie kosztów.
Źródło: opracowanie własne.

Restrukturyzacja kosztów wsparta dynamizacją przychodów przyniosła
oczekiwane założenia. Rok 2014 zamknięto wynikiem dodatnim o wartości
345 595,78 zł, pomimo obowiązku utworzenia rezerwy o wartości 770 000 zł
a 2015 zyskiem ponad dwukrotnie wyższym.
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Rysunek 4. Wynik finansowy w latach 2013–2015
4

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie
Pełne usamodzielnienie ZOZ w Brodnicy trwało rok. Ponieważ nastąpiło ono
1 kwietnia 2013 r., to zabrakło ok. trzech miesięcy, aby zakończyć rok bilansowy z wynikiem w pełni satysfakcjonującym. Kolejne lata pokazały, ze prowadzona rozsądna polityka zarządcza może wyprowadzić szpital z kryzysu. Bardzo ważne jest jednak aktywne wsparcie w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrzny. Podmiot tworzący wspierał szpital, za rok 2013 był zobowiązany
pokryć stratę, ale także pomagał w zakupie sprzętu i aparatury medycznej,
m.in. podczas dostosowania SOR-u do wymogów ministerialnych, wymianie
wieży endoskopowej, kardiomonitorów, defibrylatora i innych a także wyposażenia poza medycznego jak serwerowni czy mebli.
Widząc determinację zarządzających ZOZ i Podmiotem tworzącym, nieobojętne pozostały samorządy Powiatu brodnickiego, przystępując do 3 letniego programu wsparcia szpitala w zakupie sprzętu i aparatury. Niezwykle
pomogło to w „uzdrawianiu” stanu techniki medycznej, pozwalając przekierunkować własne środki na utrzymanie prawidłowej polityki płatności i prowadzenie działań przygotowawczych do uruchomienia projektu modernizacji
szpitala, o wartości ok. 45 mln zł, pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa
istniejących obiektów ZOZ w Brodnicy”, składającego się z trzech etapów:
1. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa.
2. Zakup TK i RTG oraz modernizacja Zakładu Radiologii.
3. Zakup sprzętu i aparatury medycznej.
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Tabela 2. Zakupy zrealizowane przez samorządy powiatu brodnickiego
w latach 20132016 w ramach 10 zł/mieszkańca
lampa zabiegowa

13 szt.

lampa operacyjna

5 szt.

stół zabiegowy

5 szt.

kardiomonitory

13 szt.

videobronchoskop

1 szt.

stół operacyjny

3 szt.

myjnia chirurgiczna

3 szt.

myjnia dezynfektor

5 szt.

wózek do przewożenia chorych

8 szt.

łóżko intensywnej terapii

5 szt.

łóżko porodowe

2 szt.

wózek do przewożenia chorych

1 szt.

aparat ekg

1 szt.

ultrasonograf

1 szt.

spirometr

1 szt.

pompy infuzyjne

5 szt.

statyw do pomp

1 szt.

wyposażenie POZ

1 szt.

ultrasonograf

1 szt.

aparat echo serca

1 szt.

stanowisko do resuscytacji noworodków

2 szt.

inkubator zamknięty

1 szt.

Dziś szpital zmienił się diametralnie, z ok. 6 500 m do 10 000 m powierzchni, posiada nowy oddział (rehabilitacja), jest nowocześnie wyposażony, posiada w większości sale dwułóżkowe wyposażone w węzły sanitarne i jest nowocześnie umeblowany, spełnia wszelkie normy medyczne i architektoniczne.
Wypełniając założenie, że „Jedyną stałością we współczesnym świecie jest
zmiana”, na bazie posiadanej nowej infrastruktury, aktualnie dyrekcja realizuje
projekt zmian jakościowych w zakresie bieżącej działalności i rozwojowym,
uzupełniając sprzęt i aparaturę medyczną, zwiększając ilość i kwalifikacje kadry medycznej, zwiększając zakres i profesjonalizm prowadzonych świadczeń
medycznych.
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Fot. 1. Widok szpitala „z lotu ptaka” od strony lądowiska

Źródło: materiały informacyjne szpitala.

Fot. 2. Widok szpitala „z lotu ptaka” od strony głównego wejścia

Źródło: materiały informacyjne szpitala.
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Abstract: The author presents huge improvement in the treatment of cancer diseases
and describes complications of aggressive, multifactorial oncology therapy. The consequences of the medical development in oncology in the organizational as well in
the economic fields of health care system are characterised and discussed.
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Jeszcze kilka lat temu kardiologia, zajmująca się chorobami układu krążenia
i onkologia, zajmująca się chorobami nowotworowymi wydawały się dziedzinami z przeciwstawnych biegunów. Powszechnie uważało się, że obie dziedziny nie mają ze sobą nic wspólnego. Okazuje się jednak, iż pojawia się coraz
bardziej liczna grupa pacjentów, którzy chorują równocześnie na schorzenia
układu krążenia i na nowotwory. Stwarza to wiele problemów merytorycznych, organizacyjnych i ekonomicznych. W krajach rozwiniętych i rozwijających się za około 50% zgonów odpowiadają choroby sercowo-naczyniowe
stanowiąc najczęstszą przyczynę śmierci. Na drugim miejscu pod względem
częstości wśród przyczyn zgonów znajdują się nowotwory. Łącznie 72% ludzi
1
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umiera z powodu chorób układu krążenia i nowotworów. Zatem obydwa typy
schorzeń stanowią najważniejszy epidemiologiczny problem i pochłaniają
zdecydowaną większość środków przeznaczonych na opiekę zdrowotną [Fuster 2005, ss. 15121514]. Problem współistnienia obydwu schorzeń będzie
narastał, ponieważ społeczeństwa krajów rozwiniętych I rozwijających się
starzeją się z każdym kolejnym rokiem. Natomiast podeszły wiek predysponuje do zachorowań zarówno na schorzenia sercowo-naczyniowe jak i na nowotwory. W 2002 roku w USA żyło ponad 10 mln osób wyleczonych z choroby
nowotworowej [Carver 2007, ss. 39914008].
Wiele czynników ryzyka wydaje się być wspólna dla chorób kardiologicznych i onkologicznych. Przykładem może być palenie tytoniu predysponujące
zarówno do zachorowania na raka płaskonabłonkowego płuc jak i do powstania blaszek miażdżycowych. Kobieta z rakiem piersi często jest otyła,
prowadzi siedzący tryb życia, ma hipercholesterolemię, i nadciśnienie tętnicze
[Piotrowski 2012, s. 226; Coebergh 1999, ss. 111311136]. Mężczyźni wyleczeni z raka jądra w młodości istotnie częściej chorują na nadciśnienie tętnicze
i chorobę wieńcową w dorosłym okresie życia [Meinardi 2000, ss. 17251732;
Naschitz 1992, ss. 27122720].
Intersującym wydaje się fakt podobnej symptomatologii chorób nowotworowych i schorzeń układu krążenia. Wychudzenia, utrata masy ciała, wyniszczenia to częsty obraz w końcowej fazie nowotworu oraz np. przewlekłej postępującej niewydolności serca. Podobnie duszność i ogólne zmęczenia są
równie często zgłaszane przez pacjentów z obydwoma schorzeniami [O’Leary
2009, ss. 406412]. Nierzadko ogólny obraz pacjenta nie daje możliwości bez
szczegółowej wiedzy zróżnicowania na jaką chorobę pacjent cierpi.
W związku z dramatycznym postępem, jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach w medycynie, onkologia osiągnęła olbrzymie sukcesy w zakresie
poprawy przeżycia. W latach 70. przeżycie chorobach nowotworowych wynosiło poniżej 50%. Obecnie prawie 70% pacjentów onkologicznych przeżywa
ponad 5 lat [Allenami 2015, ss. 9771010]. Nawet, jeśli nie dochodzi do całkowitego wyleczenia to dzięki nowym, skutecznym metodom leczniczym udaje
się uzyskać wieloletnie remisje. Choroba nowotworowa staje się na naszych
oczach chorobą przewlekłą, wymagającą wieloletniego leczenia, podobnie jak
choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca). Jeszcze
do niedawna przeżycie kobiety z rakiem piersi z nadekspresją receptora HER-2
[receptor naskórkowego czynnika wzrostu typu-2, Human Epidermal Growth
Factor Receptor type 2], postacią raka o mało zróżnicowanych komórkach,
charakteryzującą się bardzo szybkim i agresywnym wzrostem, wynosiło od 3
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do 6 miesięcy od rozpoznania. Dziś dzięki wprowadzeniu do rutynowego użycia leków selektywnie blokujących receptor HER-2 i w ten sposób ograniczających wzrost komórek raka piersi, przeżycie nawet w rozsianej, uogólnionej
postaci nowotworu wynosić może kilka lat [Marty 2005, ss. 42664274].
Niestety to nowoczesne, skuteczne leczenie onkologiczne jest zwykle leczeniem bardzo agresywnym, złożonym z wielu metod. Obecnie stosuje się
duże dawki leków, równocześnie lub sekwencyjnie złożenia leków o różnych
mechanizmach działania. Dla podtrzymania remisji leczenie należy prowadzić
przez wiele lat, zwykle do końca życia. Obecnie leczy się także starszych pacjentów z licznymi chorobami współtowarzyszącymi. Zatem, ceną jaką często
pacjent płaci za wyleczenie lub długoterminową remisję choroby nowotworowej są liczne powikłania, spośród których te dotyczące układu sercowonaczyniowego należą do najbardziej obciążających [National Cancer Institute
Common Terminology Criteria for Adverse Events, Version 3.
0http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/About.html.].
Kardiotoksyczność to każde niepożądane działanie metod terapeutycznych używanych w onkologii na układ sercowo-naczyniowy [National Cancer
Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, Version
3.0http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/About.html.]. Kardiotoksyczność może
być wczesna, kiedy objawy niepożądane pojawiają się w czasie leczenia lub
bezpośrednio po jego zakończeniu. Kardiotoksyczność może być późna, kiedy
objawy działań ubocznych pojawiają się nawet wiele lat po zakończonym
leczeniu. Obydwa zjawiska mogą doprowadzić do pogorszenia rokowania.
Wczesna kardiotoksyczność może być powodem przerwania terapii lub zmiany na mniej toksyczną, co w sposób oczywisty powoduje pogorszenie rokowania choroby nowotworowej. Kardiotoksyczność późna może poprzez
uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego być przyczyną pogorszenia długoterminowego rokowania, przyczyniając się do skrócenia życia przez chorobę układu krążenia. Coraz częściej indukowane leczeniem przeciwnowotworowym choroby układu krążenia są przyczyną zgonu a nie sama choroba nowotworowa. Kobieta z wczesnym rakiem piersi ma większe ryzyko zgonu
z powodu choroby sercowo-naczyniowej niż z powodu raka [Jemal 2009, ss.
225249].
Uszkodzenie układu krążenia może dotyczyć każdego jego elementu.
Uszkodzenie śródbłonka naczyń prowadzi do nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej i jej najgorszej postaci – zawału serca, udaru niedokrwiennego
mózgu. Nadmierna aktywacja układu krzepnięcia może indukować zakrzepicę
żylną oraz jej następstwa w postaci zatorowości płucnej. Oddziaływanie na
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układ przewodzący może być odpowiedzialne za zaburzenia rytmu i przewodzenia, z których niektóre postacie mogą doprowadzić do nagłego zgonu
sercowego. Uszkodzenie kardiomiocyta i miokardium prowadzi do stopniowej przebudowy serca i rozwoju jego niewydolności [Brian 2008, ss. 1424].
Niewydolność serca po antarcyklinach charakteryzuje się bardzo złym rokowaniem, znacznie gorszym niż o etiologii wieńcowej lub w kardiomiopatii
samoistnej rozstrzeniowej. Śmiertelność w tej postaci niewydolności serca
przekracza 50% w ciągu 2 lat [Felker 2000, ss. 10771084].
Rokowanie w niewydolności serca jest gorsze niż w większości chorób nowotworowych. Dziesięcioletnie przeżycie w niewydolności serca nie przekracza 50%, podczas gdy w raku prostaty lub raku piersi 10 lat przeżywa ponad
90% chorych [Stewart 2001, ss. 315322]. Wygenerowanie zatem jatrogennej
niewydolności serca w wyniku kardiotoksycznego działania leczenia onkologicznego jest bardzo niekorzystną sytuacją zarówno z punktu widzenia pacjenta jak i z punktu widzenia sytemu opieki zdrowotnej.
Według obecnie obowiązujących zaleceń, każdy onkologiczny chory przed
rozpoczęciem leczenia przeciwnowotworowego powinien odbyć konsultację
kardiologiczną, podczas której zostaje ocenione ryzyko potencjalnych powikłań leczenia. Celem takiej konsultacji jest także przygotowanie do leczenia
onkologicznego i wdrożenie strategii prewencyjnych. Konsultacja taka powinna być przeprowadzona przez kardiologa przeszkolonego i z doświadczeniem w zakresie odrębności chorób układu krążenia u chorych na nowotwór.
W ramach oceny podatności na działania kardiotoksyczne należy wykonać
badanie EKG, badanie obrazowe serca, najlepiej standardowo echokardiografię a w uzasadnionych sytuacjach rezonans magnetyczny serca. Jest to także
doskonała okazja dla oznaczenia stężenia glukozy, lipidów, kreatyniny w osoczu. W zależności od wyliczonego ryzyka na pierwszej wizycie, rodzaju leczenia i typu nowotworu ocena bezpieczeństwa i ocena pojawienia się objawów
kardiotoksyczności będzie niezbędna w toku leczenia z różną częstością [Piotrowski 2014, ss. 558575]. Na przykład chora poddawana leczeniu uzupełniającemu (adjuwantowemu) trastuzumabem będzie wymagała powtarzania
badania echokardiograficznego co 3 miesiące podczas 12 miesięcznej terapii
[Mackey 2008, ss. 2435]. Ocena następstw kardiotoksycznych jest wskazana
po zakończeniu leczenia. Chory wyleczony z choroby nowotworowej powinien właściwie do końca życia pozostawać pod okresową kontrolą kardiologa
w ramach oceny ewentualnych późnych efektów kardiotoksycznych.
Nowymi problemami są także powikłania zdarzające się podczas terapii
przeciwnowotworowej. Chorzy z chorobą nowootworową wymagają innego
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podejścia w leczeniu schorzeń układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza
o charakterze ostrym. Wytyczne dotyczące leczenia ostrych zespołów wieńcowych, ostrej niewydolności serca, zaburzeń rytmu zostały skonstruowane
w oparciu o wyniki badań klinicznych, w których nie brali udziału chorzy onkologiczni. Obecność choroby nowotworowej była i jest podstawowym kryterium wyłączenia z badań klinicznych w kardiologii.
U chorych na nowotwór spotyka się liczne problemy utrudniające stosowanie rutynowych strategii. Po cytostatykach, po radioterapii lub w przebiegu
samej choroby nowotworowej często obecna jest małopłytkowość. Jak
w takie sytuacji stosować agresywne leczenia przeciwpłytkowe, które jest
podstawą leczenia zawału serca? Organizm chorego na nowotwór jest środowiskiem o silnej gotowości prozakrzepowej z jednej strony oraz o silnych
skłonnościach do krwawień. Jak w takiej sytuacji prowadzić leczenie lekami
przeciwkrzepliwymi, które są podstawą leczenia większości chorób sercowonaczyniowych? Chorzy z ostrymi powikłaniami leczenia nowotworów stanowią coraz liczniejszą grupę hospitalizowanych pacjentów, stwarzających duże
trudności merytoryczne, organizacyjne i finansowe dla jednostek służby
zdrowia.
Współistnienie choroby nowotworowej oraz choroby sercowonaczyniowej stwarza wiele trudności merytorycznych i organizacyjnych.
W takiej sytuacji pacjent przyjmuje wiele leków. Często jest zdezorientowany,
które leki na co działają. Środki te mogą wchodzić ze sobą w liczne interakcje.
Ani kardiolog, ani onkolog zwykle nie posiada pełnej wiedzy na temat działania leków z innej niż własna dziedzina. Kto zatem powinien koordynować całe
leczenia w takim przypadku? Pacjent z licznymi schorzeniami musi zasięgnąć
porady kilku specjalistów. Odbycie konsultacji u specjalistów z różnych dziedzin sprawia, że chory spędza w szpitalu i w poradniach wiele godzin. Rzadko
jeden ośrodek dysponuje w jednym miejscu pełną ofertą pomocy specjalistycznej. Ciężko chory człowiek wielokroć zmuszony jest do wędrowania po
różnych poradniach, umawiania wizyt oraz wyczekiwania na ich odbycie. Taki
nawał obowiązków w kontekście ciężkiej (postrzeganej jako nieuleczalna)
choroby nowotworowej przyczynia się do rozwoju lub nasilenia depresji.
Rzadko pacjent onkologiczny w polskim systemie opieki może liczyć na szybką poradę psychologa. Oprócz leczenia farmakologicznego u chorych z chorobami obejmującymi kilka układów, a tak często się dziej w przypadku chorego na nowotwór, duże znaczenia ma odpowiednio dobrane leczenie dietetyczne. Czy dietetyk jest dostępny powszechnie w polskim systemie opieki
onkologicznej?
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Pacjent z wieloma schorzeniami wymaga wykwalifikowanej opieki specjalistycznej wielu specjalistów. Taka opieka powinna być koordynowana. Oprócz
problemów organizacyjnych obecne są także problemy merytoryczne. Niewielu jest lekarzy kardiologów, którzy mają doświadczenie w diagnozowaniu
i leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z nowotworem. I na
odwrót, onkolodzy mają niewielką wiedzę i doświadczenie w zakresie chorób
serca. Konieczne jest zatem podjęcie intensywnych szkoleń zaznajamiających
lekarzy obydwu specjalności o odrębnościach chorób serca współistniejących
z nowotworem oraz o sytuacjach onkologicznych w przypadku obecności
uszkodzenia układu krążenia. Istnieje pilna konieczność tworzenia zespołów
kardioonkologicznych skupiających specjalistów onkologii i kardiologii, doświadczonych w zakresie chorób serca i chorób nowotworowych.
Kolejnym problemem jest finansowanie leczenia chorych ze schorzeniami
sercowo-naczyniowymi i nowotworowymi. W obecnym systemie płacenia za
jednorodne grupy pacjentów nie ma miejsca na podwójne finansowanie. Jeśli
pacjent w trakcie leczenia nowotworu dozna zawału serca, to płatnik zapłaci
tylko za leczenie jednego schorzenia. Szpital oczywiście musi ponieść koszty
pełnego, kompleksowego leczenia. Potrzeba jest zatem opracowania wycen
leczenia schorzeń współistniejących. W obecnym systemie brak jest także
prawidłowo zorganizowanej opieki ambulatoryjnej. Nie ma kontraktowania
poradni kardioonkologicznych. Pacjent onkologiczny wymagający porady
kardiologa zwykle trafia do zwykłej, ogólnej poradni kardiologicznej, do kardiologa, który w zakresie odrębności chorób serca towarzyszących nowotworom ma niewielkie doświadczenie.
Wobec powyższego nie powinien dziwić fakt, że na świecie powstają towarzystwa kardioonkologiczne, zajmujące się opisanymi problemami. W 2002
roku powstało Światowe Towarzystwo Kardiooonkologiczne. Ich zadaniem
jest propagowanie wagi problemów kardioonkologicznych wśród społeczności medycznej. Organizowane są liczne konferencje i sympozja będące okazją
do wymiany doświadczeń, na razie wąskim gronie lekarzy zainteresowanych
i zajmujących się kardioonkologią. Społeczność ta jednak z każdym rokiem
liczebnie rośnie. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA),
w mniejszym stopniu na razie w Europe, powstają kliniki kardioonkologiczne
specjalizujące się w kompleksowym podejściu do chorego z nowotworem
i chorobami sercowo-naczyniowymi. Zwykle zlokalizowane są one w wielkich
centrach onkologicznych. Są w pełni wyposażonymi klinikami kardiologicznymi, w których personel medyczny doskonale rozumie i ma ogromne doświadczenie w zakresie kardioonkologii [Barros-Gomes 2016, ss. 59]. W okre-
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sie, kiedy w Polsce trwa dyskusja nad modelem opieki onkologicznej, warto
jest zwrócić uwagę na potrzeby wielospecjalistyczne ośrodków onkologicznych. Nie warto „rozdrabniać” diagnozowania i leczenia onkologicznego
w małych podrzędnych ośrodkach. Skupienie działań diagnostycznoleczniczych w dużych wielospecjalistycznych centrach jest bardziej efektywne
kosztowo. W takich ośrodkach można stworzyć dobrze działające poradnie,
oddziały i kliniki kardioonkologiczne, których możliwości będą w pełni wykorzystane. Trudno sobie wyobrazić, aby zatrudniać kardioonkologa i zapewniać
mu niezbędne zaplecze diagnostyczne w małym powiatowym szpitalu, który
prowadzi chemioterapię dla kilku- kilkudziesięciu pacjentów miesięcznie.
Wyrazem rosnących potrzeb kardioonkologicznych jest oficjalne uznanie
odrębnej podspecjalizacji kardiologii – kardioonkologii oraz zapoczątkowanie
przez Amerykańskie Kolegium Kardiologów od roku 2017 w USA kursów
przygotowujących do egzaminu specjalizacyjnego w tej dziedzinie.
Kursy z kardioonkologii jako wprowadzające do problemów chorób układu
krążenia i nowotworowych powinny być prowadzone w ramach kształcenia
specjalizacyjnego z kardiologii, onkologii, chorób wewnętrznych, medycyny
rodzinnej. W centrach onkologicznych powinny powstać wielospecjalistyczne
zespoły kardioonkologiczne, prowadzące skoordynowaną opiekę nad chorym
z nowotworem, który szczególne jest zagrożony chorobą sercowonaczyniową lub już ma takie schorzenie. Tylko takie skoordynowane działania
przyczynią się do poprawy efektów leczenia nowotworów i zapewnią racjonalne wykorzystanie skromnych środków finansowych, jakimi dysponuje polski system publicznej opieki zdrowotnej.

Bibliografia
Allemani C., Weir H.K., Carreira H., et al. (2015), Global surveillance of cancer survival 19952009:
analysis of individual data for 25,676,887 patients from 279 population-based registries in 67
countries (CONCORD-2), Lancet nr 385 (9972), ss. 9771010.
Barros-Gomes S., Herrmann J., Mulvagh S.L., Lerman A., Lin G., Villarraga H.R. (2016), Rationale for
setting up a cardio-oncology unit: our experience at Mayo Clinic, “Cardio-oncology” nr 2, ss. 59
Brian R.J., Healey B., Swain S.M. (2008), Cardiac toxicity in brest cancer survivors: review of potential cardiac problems, “Clin Cancer Res.”, nr 14, ss. 1424
Carver J.R., Shapiro C.L., Ng A., Jacobs L., Schwartz C., Virgo K.S., Hagerty K.L., Somerfield M.R.,
Vaughn D.J. (2007), ASCO Cancer Survivorship Expert Panel. American Society of Clinical Oncology
clinical evidence review on the ongoing care of adult cancer survivors: cardiac and pulmonary
late effects, „J Clin Oncol.”, nr 25, ss. 39914008.

71

Grzegorz Piotrowski

Coebergh J.W., Janssen-Heijnen M.L., Post P.N. et al. (1999), Serious comorbidity among unselected cancer patients newly diagnosed in the southeastern part of The Netherlands in
19931996, “J Clin Epidemiol.”, nr 52, ss. 1131–1136.
Felker G.M., Thompson R.E., Hare J.M., Hruban R.H., Clemetson D.E., Howard D.L., Baughman
K.L., Kasper E.K.N. (2000), Underlying causes and long-term survival in patients with initially
unexplained cardiomyopathy, “Engl J Med.”, nr 342 (15), ss. 10771084.
Fuster V., Voute J. (2005), MDGs: Chronic diseases are not on the agenda (2005), „Lancet”, nr 366,
ss. 1512–1514.
Jemal A., Siegel R., Ward E., Hao Y., Xu J., Thun M.J. (2009), Cancer statistics, “CA Cancer J Clin “,
nr 59, ss. 225249.
Mackey J.R., Clemons M., Cote M.A., Delgado D., Dent S., Paterson A., Provencher L., Sawyer M.B.,
Verma S. (2008), Cardiac management adjuvant trastuzumab therapy: recommendation of the
Canadian Working Group, „Current Oncol”, nr 15, ss. 2435.
Marty M., Cognetti F., Maraninchi D., et al. (2005), Randomized phase II trial of the LV efficacy and
safety of trastuzumab combined with docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer administered as first-line treatment: the M77001
study group, “J Clin Oncol.”, nr 23, ss. 42654274.
Meinardi M.T., Gietma J.A., van der Graaf W.T. et al. (2000), Cardiovascular mortality in long-term
survivors of metastatic testicular cancer, „J Clin Oncol.”, nr 18, ss. 1725–1732.
Naschitz J.E., Yeshurun D., Abrahamson J. et al. (1992), Ischemic heartdisease precipitated by
occult cancer, “Cancer” nr 69, ss. 27122720.
National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, Version
3.0http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/About.html.
O'Leary N., Murphy N.F., O'Loughlin C., Tiernan E., McDonald K. (2009), A comparative study of the
palliative care needs of heart failure and cancer patients, „Eur J Heart Fail”, nr 11(4), ss. 406412.
Piotrowski G., Gawor R., Gawor Z., Szmit S., Kasprzak J.D., Miśkiewicz Z., Opolski G., Torbicki A.,
Krzakowski M., Filipiak K.J., Szyszka A., Płońska-Gościniak E. (2014), Polskie Kliniczne Forum
Obrazowania Serca i Naczyń [Role of echocardiography in monitoring of cardiac toxicity of
cancer pharmacotherapy. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging], „Kardiol Pol.”, nr 72(6), ss. :558575.
Piotrowski G., Gawor R., Banasiak M. et al. (2012), Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym
nadciśnienie tętnicze u chorych na raka piersi z nadekspresją receptora dla naskórkowego
czynnika wzrostu typu 2, „Nadciśnienie tętnicze”, nr 16, s. 228.
Stewart S., MacIntyre K., Hole D.J., Capewell S., McMurray J.J. (2001), More 'malignant' than cancer? Five-year survival following a first admission for heart failure, „Eur J Heart Fail”, nr 3(3), ss.
315322.

72

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE
Wydawnictwo SAN  ISSN 1733-2486
Tom XVII Zeszyt 12 Część 3 ss. 73-84

Tomasz A. Karkowski1
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Dorota Karkowska2
Uczelnia Łazarskiego (radca prawny)

Paweł Skoczylas3
Społeczna Akademia Nauk

Zdrowie publiczne i Narodowy Program Zdrowia
na lata 20162020

Public Health and the National Health Programme for 20162020
Abstract: For years Poland has experienced the fragmentation of activities related
both with public health and health promotion. Such state of affairs called for sistematization, and that is why the year 2015 saw the implementation of Public Health Act,
which is regarded a “Health Constitution”, defining the directions for improvement in
terms of population health in Poland. The Public Health Act obliged the Council of
Ministers to issue a regulation containing the National Health Programme (NPZ by its
Polish abbreviation), valid from September 2016. It is important to stress that unlike
the previous NPZ, the current one, which is valid for the years 2016-2020, details the
funding of the tasks carried out as a part of the operational objectives and coordination tasks, and amounts to 140 mln zl annualy. The aim of the article is to discuss the
main points of the Public Health Act and to show the strategic goal and operational
objectives described in the National Health Programme for 20162020. The study is
based on the latest subject literature and the current legal acts and regulations. The
analysis method applied in the article is a desk research.
Key words: public health, National Health Programme, strategic goal, operational
objectives.

1

E-mail: tkarkowski@uni.lodz.pl
E-mail: d.karkowska@lazarski.edu.pl
3
E-mail: pawel.skoczylas@interia.eu
2

Tomasz A. Karkowski, Dorota Karkowska, Paweł Skoczylas

Wprowadzenie
W Polsce przez lata mieliśmy do czynienia z rozproszeniem działań związanych zarówno ze zdrowiem publicznym, jak i z samą promocją zdrowia –
część z nich była koordynowana na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, a część na poziomie centralnym. Taki stan rzeczy wymagał usystematyzowania, dlatego powstała ustawa o zdrowiu publicznym, która była tworzona przez lata, a jej bardzo istotnym elementem jest Narodowy Program Zdrowia (NPZ) [Małecka-Libera 2016, s. 42].
Należy pamiętać, że zdrowie publiczne obejmuje szeroki obszar działań
dotyczących niemal wszystkich aspektów zdrowia społeczeństwa. Priorytetowym słowem jest zdrowie, a nie medycyna, natomiast słowo publiczne podkreśla, że działania mające zapewnić i umocnić zdrowie ludzi opierają się nie
na indywidualnych staraniach, a na zorganizowanym wysiłku społeczności
[Sygit 2010, s. 27].
Na podstawie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym Rada Ministrów
została zobowiązana do wydania stosownego rozporządzenia zawierającego
NPZ do 1 stycznia 2016 r. Należy zaznaczyć, że pomysł stworzenia NPZ nie jest
nowy, ponieważ poprzedni program opracowany został na lata 20072015,
jednakże, ze względu na brak finansowania nie był w praktyce realizowany
[Łokaj 2015].
Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych założeń ustawy o zdrowiu
publicznym oraz prezentacja celu strategicznego i celów operacyjnych zdefiniowanych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 20162020. Artykuł
został napisany na podstawie aktualnej literatury przedmiotu oraz na podstawie aktualnych aktów prawnych w postaci ustawy i rozporządzenia. W artykule zastosowano analizę typu desk research.
Ustawa o zdrowiu publicznym
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, powszechnie nazywana jest „Konstytucją zdrowia” wyznacza ona kierunki działania w zakresie
poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa [Łokaj 2015]. Zadania z zakresu zdrowia publicznego określone przepisami ustawy obejmują bardzo
szeroki wachlarz działań: monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeń-
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stwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych, promocję zdrowia,
profilaktykę chorób, działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku
zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, analizę adekwatności i efektywności
udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego, rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych, działania w obszarze aktywności fizycznej [Ustawa 2015, art. 2].
Zadania wynikające z ustawy o zdrowiu publicznym koordynuje Minister
Zdrowia, do kompetencji którego należy między innymi przygotowanie projektu Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) [Ustawa 2015, art. 4]. NPZ jest
dokumentem ustanawianym w celu realizacji polityki zdrowia publicznego
i opiera się na współdziałaniu różnych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020
Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia, Narodowy Program
Zdrowia [Rozporządzenie 2016], którego przepisy zaczęły obowiązywać z dniem 17 września 2016 r., z wyjątkiem części VI załącznika do rozporządzenia
dotyczącej Programu zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów
tytoniowych i wyrobów powiązanych, którego przepisy wejdą w życie
z dniem 1 stycznia 2018 r.
Prawie roczne opóźnienie odnośnie wdrożenia Narodowego Programu
Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020 jest związane z zamrożeniem na kolejne
miesiące puli 140 mln zł, które od stycznia 2016 roku mogłyby być już wykorzystywane na rzecz pacjentów [Małecka-Libera 2016, s. 43] w ramach finansowania zadań powierzanych realizatorom w ramach celów operacyjnych NPZ
i zadań koordynacyjnych.
Cel strategiczny NPZ
Cel strategiczny NPZ ukierunkowany jest na wydłużenie życia w zdrowiu ludności Rzeczypospolitej Polskiej i poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem
oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu [Ustawa 2015, art. 9]
i brzmi identycznie, jak powyżej, czyli tak, jak został określony w ustawie
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o zdrowiu publicznym. Porównując cel główny zdefiniowany w poprzednim
NPZ na lata 2007-2015 do obecnego celu strategicznego dodano wydłużenie
lat życia w zdrowiu (HLY – Healthy Life Years). Jest to istotny problem,
w szczególności w kontekście niepokojących trendów wynikających z analizy
współczynnika lat przeżytych w zdrowiu (HLY), który jest jednym z podstawowych europejskich wskaźników strukturalnych, obrazujących zdrowie
w kontekście rozwoju danego kraju i jego dobrobytu [Uchwała 2013, s. 28].
W poprzednio obowiązującym NPZ było zdefiniowanych aż osiem celów
strategicznych:
 Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu
chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu;
 Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu
nowotworów złośliwych;
 Zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków, Zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania prewencyjno-promocyjne;
 Zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych
skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego;
 Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu
przewlekłych chorób układu oddechowego;
 Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom;
 Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji), które w swoim brzmieniu raczej nawiązywały do celów operacyjnych.
W poprzednim NPZ zdefiniowano również piętnaście celów operacyjnych
podzielonych na trzy grupy, były to cele operacyjne dotyczące czynników
ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia (Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu, Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz
zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem, Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości, Zwiększenie aktywności fizycznej ludności, Ograniczenie
używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych
Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy oraz
ich skutków zdrowotnych i poprawa stanu sanitarnego kraju), następnie cele
operacyjne dotyczące wybranych populacji (Poprawa opieki zdrowotnej nad
matką, noworodkiem i małym dzieckiem, Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom
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zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży, Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych, Tworzenie warunków dla aktywnego
życia osób niepełnosprawnych, Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży) oraz niezbędne działania ze strony ochrony zdrowia i samorządu terytorialnego (Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa, Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności
społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta, Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami mózgowymi, nowotworami, powikłaniami cukrzycy, chorobami
układu oddechowego oraz chorobami reumatycznymi, szczególnie przez
działania podstawowej opieki zdrowotnej, Zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej) [NPZ 2007].
W obecnym NPZ nowością jest konieczność utworzenia Komitetu Sterującego Narodowym Programem Zdrowia do zadań, którego należy bieżąca koordynacja działań i rozwiązywanie problemów związanych z realizacją NPZ.
Komitet składa się z przedstawicieli ministrów wskazanych w NPZ, jako podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w nim określonych, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, oraz z Ministra Zdrowia będącego przewodniczącym Komitetu. Członkowie Komitetu odpowiadają za wdrażanie zadań
NPZ w zakresie właściwym dla reprezentowanego ministra. Koszty funkcjonowania Komitetu są pokrywane z budżetu państwa z części pozostającej
w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. Natomiast szczegółowy
tryb pracy Komitetu określa regulamin pracy Komitetu uchwalony przez Komitet [Ustawa 2015, art. 10].

Cele operacyjne NPZ
Natomiast cele operacyjne służące realizacji celu strategicznego ukierunkowane są na zmniejszenie narażenia społeczeństwa na największe zagrożenia
zdrowia, które zdefiniowano w NPZ na lata 20162020 w formie sześciu punktów w sposób następujący z maksymalnymi kwotami finansowania i sposobem ich finansowania [Załącznik 2016, s. 5]:
1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej
społeczeństwa – nie więcej niż 37 mln zł – ze środków Funduszu Rozwoju
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Kultury Fizycznej, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz budżetu
państwa.
2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – nie więcej niż 32 mln zł – ze środków Funduszu
Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz budżetu państwa.
3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa – nie więcej niż 27 mln zł – ze środków Funduszu
Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz budżetu państwa.
4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych,
chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy,
zamieszkania, rekreacji oraz nauki – nie więcej niż 17 mln zł – ze środków
budżetu państwa.
5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się – nie więcej niż 12 mln zł –
ze środków budżetu państwa.
6. Poprawa zdrowia prokreacyjnego – nie więcej niż 15 mln zł – ze środków
budżetu państwa.
Wobec powyższego wysokość finansowania zadań powierzanych realizatorom w ramach celów operacyjnych NPZ i zadań koordynacyjnych w latach
2016–2020, z wyłączeniem środków przeznaczanych w ramach limitów wydatków własnych, wynosi rocznie nie więcej niż 140 mln zł.
Ponadto zgodnie z ustawą, co najmniej 10% środków na realizację celów operacyjnych NPZ docelowo ma być przeznaczonych na [Cele operacyjne 2016]:
 monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa i związanej z nim
jakości życia;
 identyfikację i analizę rozpowszechnienia czynników zagrażających zdrowiu społeczeństwa;
 identyfikację przyczyn nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
 inicjowanie i prowadzenie badań naukowych:
 zmierzających do oceny związku między potencjalnymi czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia lub innymi czynnikami ryzyka a stanem
zdrowia ludności,
 dotyczących oceny skuteczności i efektywności działań z zakresu
zdrowia publicznego, obejmujących testowanie skuteczności zadań
z zakresu zdrowia publicznego polegających na promocji zdrowia lub
profilaktyce chorób innych niż określone w NPZ.
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Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności
fizycznej społeczeństwa
Działania w tym zakresie są niezwykle istotne w Polsce ze względu na wysoki
odsetek osób z nadwagą i otyłością. Działania i strategie wymienione w NPZ
docelowo mają poprawić świadomość społeczeństwa na temat istotności
właściwie zbilansowanej diety oraz korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Ponadto zamiana
złych nawyków żywieniowych na dobre nawyki żywieniowe oraz zachęcenie
do podejmowania aktywności fizycznej wymagają podjęcia całościowych
działań.
W ramach tego działania zaplanowano między innymi: działania informacyjno-edukacyjne, które mają na celu promowanie zdrowego stylu życia
w różnych grupach społecznych, powołanie ogólnopolskiego centrum edukacji żywieniowej i zdrowego stylu życia, zapewnianie dostępności do obiektów
sportowych i zajęć polegających na krzewieniu aktywności fizycznej, ale również udzielanie wsparcia rodzinom z problemem otyłości poprzez tworzenie
zespołów terapeutycznych, wsparcie dietetyczne, psychologiczne i medyczne
[Cele operacyjne 2016].
Wśród zadań przyczyniających się do realizacji tego celu operacyjnego
wymieniane są między innymi działania promujące właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną, promowanie kultury fizycznej, rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania
nadwagi i otyłości, prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy
ciała oraz działania pilotażowe i wsparcie podmiotów uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości [Załącznik 2016, ss. 814].

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi
Program składa się z czterech części konsolidujących strategie przeciwdziałania poszczególnym rodzajom uzależnień, obejmując przeciwdziałanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, zwalczanie
następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.
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W ramach tego programu zaplanowano między innymi: działania zarówno
profilaktyczne, jak i edukacyjne, polepszenie dostępności do leczenia osób
uzależnionych, poszerzanie i udoskonalanie oferty leczenia uzależnień, badania naukowe oraz monitorowanie sytuacji epidemiologicznej związanej z uzależnieniami [Cele operacyjne 2016].
W ramach zadań zaproponowano szereg programów: Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowy program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych, oraz Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym.
Ponadto zwrócono uwagę na ukierunkowanie sposobu prowadzenia polityki na rzecz ograniczania popytu i podaży środków odurzających, substancji
psychotropowych, NSP i środków zastępczych, rozwój kadr uczestniczących
w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz postaw społecznych i reakcji instytucjonalnych [Załącznik 2016, ss. 1434].

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa
dobrostanu psychicznego społeczeństwa
Procesy transformacji, które można zaobserwować w społeczeństwie powodują, że coraz więcej osób potrzebuje lub będzie potrzebowało pomocy
w zakresie zdrowia psychicznego, które jest kluczowe dla osiągnięcia dobrostanu człowieka, społeczeństwa i państwa. Zdrowie psychiczne i jego ochrona
jest jednym z najbardziej istotnych obszarów i działań w aktualnej polityce
zdrowotnej [Cele operacyjne 2016].
W ramach Programu zaplanowano m.in.: zadania mające na celu profilaktykę problemów zdrowia psychicznego, wspieranie zdrowia psychicznego,
zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz prowadzenie działań badawczo-naukowych na rzecz oceny potrzeb z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Wymienione są również działania polegające na wspieraniu zdrowia
psychicznego oraz zapobieganiu zaburzeniom psychicznym [Załącznik 2016,
ss. 3438].
Ponadto już, jako osobny dokument, ale związany z tym celem operacyjnym należy potraktować Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2016–2020 określający strategię działań mających na celu: zapewnie-
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nie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, kształtowanie
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych,
w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania
ich dyskryminacji [Legislacja 2016].

Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń
fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku
zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki
Program określa kierunki działań mające na celu ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych.
Oznacza to prowadzenie wieloaspektowych przedsięwzięć skupiających się na
poprawie jakości powietrza, promowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i wody, ograniczaniu ekspozycji na nadmierny hałas, zmniejszaniu narażenia na biologiczne czynniki chorobotwórcze, ograniczaniu narażenia na
szkodliwe substancje chemiczne i czynniki biologiczne w otoczeniu człowieka.
W ramach programu zaplanowano m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej i prewencyjnej, odnoszącej się do różnych zagrożeń środowiskowych.
Przewidywane są działania na rzecz profilaktyki chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska czy chorób zawodowych oraz profilaktyki chorób
zakaźnych i zakażeń u ludzi [Cele operacyjne 2016].
W ramach zadań wymieniane jest kształtowanie środowiska sprzyjającego
zdrowiu oraz prowadzenie polityki ukierunkowanej na zmniejszanie narażenia
na fizyczne, chemiczne i biologiczne czynniki ryzyka zdrowotnego [Załącznik
2016, ss. 3944].

Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się
Działania zaplanowane w ramach tego celu odpowiadają na wyzwania demograficzne. Działania te mają pomóc w utrzymaniu jak najdłużej aktywności
społecznej, zawodowej i rodzinnej osób starszych. W tym celu nieodzowna
jest promocja zachowań prozdrowotnych, edukacja w zakresie właściwej diety, przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów, zapobieganie
upadkom i ich konsekwencjom, ale także tworzenie przestrzeni publicznej,
która będzie przyjazna seniorom czy zwiększanie dostępu do nowoczesnych
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technologii. Priorytetami będą ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych.
Niezwykle ważnym elementem programu jest takie przygotowanie systemu opieki zdrowotnej do udzielenia świadczeń, aby uwzględnić występowanie wielochorobowości i niepełnosprawności u starszych pacjentów i zapewnić jak najwcześniejsze wykrywanie niektórych chorób. Nacisk położony będzie na rozwijaniu usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych dostosowanych do potrzeb osób starszych i niesamodzielnych. W ramach Programu przewidziano również działania zwiększające wiedzę pracowników
ochrony zdrowia na temat holistycznej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla tej grupy [Cele operacyjne
2016].
Jako jedne z podstawowych zadań wymieniane jest prowadzenie polityki
senioralnej ukierunkowanej na jak najdłuższą aktywność społeczną, zawodową i rodzinną osób starszych, w tym [Załącznik 2016, ss. 44-45]:
 tworzenie przyjaznej seniorom przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych;
 wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym;
 wspieranie osób starszych poprzez umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii przeciwdziałających e-wykluczeniu.
Ponadto zwraca się uwagę ważny problem dostosowania systemu opieki
zdrowotnej do potrzeb osób starszych [Karkowski 2015].

Poprawa zdrowia prokreacyjnego
Zdrowie prokreacyjne dotyczy bardzo wielu zagadnień związanych z pokwitaniem i przekwitaniem, płodnością i niepłodnością, planowaniem rodziny,
zdrowiem podczas ciąży, porodu i połogu. Dbałość o zdrowie prokreacyjne
warunkuje stan zdrowia Polaków, dobre zdrowie następnych pokoleń, wspomaga działania mające na celu poprawę wskaźników demograficznych.
W ramach programu zaplanowano m.in.: edukację zdrowotną i działalność
informacyjną i profilaktyczną skierowane do różnych populacji, działania edukacyjne dla pracowników opieki zdrowotnej, uwzględnianie zagadnień dotyczących czynników wpływających na zdrowie prokreacyjne w programach
kształcenia na kierunkach medycznych, biologicznych, psychologicznych i pedagogicznych oraz w programach doskonalenia zawodowego lekarzy, pielę-
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gniarek i położnych, badania dotyczące zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie [Cele operacyjne 2016].
Jako zadania zdefiniowano programowanie i wdrażanie działań o charakterze regulacyjnym sprzyjających poprawie zdrowia prokreacyjnego, w tym
branie pod uwagę zagadnień dotyczących czynników wpływających na zdrowie prokreacyjne w programach kształcenia na kierunkach medycznych, biologicznych, psychologicznych i pedagogicznych oraz w programach doskonalenia zawodowego lekarzy, pielęgniarek i położnych, jak również prowadzenie
edukacji zdrowotnej, działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej
czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne
kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży,
zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji
psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom
prozdrowotnym [Załącznik 2016, ss. 4748].
Ważne jest zwrócenie uwagi w zadaniach koordynacyjnych, ewaluacyjnych
i badawczych w NPZ na lata 20162020 na podejście siedliskowe, czyli upowszechnianie koncepcji Szkół Promujących Zdrowie, upowszechnianie koncepcji Szpitali Promujących Zdrowie, upowszechnianie koncepcji promocji
zdrowia w miejscu pracy, współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast
Polskich [Załącznik 2016, s. 50].

Zakończenie
Według autorów komentarza do ustawy o zdrowiu publicznym komentowany
przez nich akt prawny powinien być traktowany wyłącznie, jako rozpoczęcie
docelowej budowy niezbędnych systemowych rozwiązań prawnoorganizacyjnych w obszarze zdrowia publicznego, ponieważ jeżeli ta ustawa
miałaby pozostać na stałe w niezmienionej wersji, organizacja procesu realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego byłaby mało efektywna [Dercz,
Izdebski, Rek 2016, s. 14].
Zdrowie publiczne, niezależnie czy jest zarządzane przez struktury scentralizowane, czy zdecentralizowane, wymaga systemowego podejścia, jako gwarancji osiągania planowanych celów oraz określonych wyspecyfikowanych
zadań, a w ich realizację są zaangażowane różne podmioty. Efektywność podejmowanych działań zależy od dobrze zdefiniowanej odpowiedzialności za
nacisk na rozwój zdrowia określonych zbiorowości lub określonych populacji.
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Warunkiem skuteczności jest wsparcie finansowe, profesjonalne zarządzanie
oraz odpowiedni sposób monitorowania [Nosko 2005, ss. 259260].
Natomiast według autorów artykułu, jeżeli chodzi o Narodowy Program
Zdrowia na lata 20162020 należy mieć tylko nadzieję, że oprócz wsparcia
finansowego, czego zabrakło w poprzednim NPZ i odpowiedniego sposobu
monitorowania spełniony będzie także warunek profesjonalnego zarządzania,
co przyczyni się do powodzenia NPZ, a docelowo poprawy zdrowia publicznego w Polsce.
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Abstract: The specificity of healthcare services implies that treating various patients
diagnosed with the same medical condition using the same method does not necessarily bring the same effects. Each case should be analyzed separately and requires
the doctor’s commitment in establishing a relation with the patient, so that they receive a personalized treatment outside the medical scope. Narrative medicine focuses on the individual patient and is therefore the solution for the objectification of
patients, who are perceived as a set of biomedical phenomena, and not according to
their psychosocial and cultural functioning. The aim of the article is to discuss the
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Wprowadzenie
Specyfika świadczeń zdrowotnych polega na tym, że stosowanie tych samych
metod leczenia u pacjentów z tą samą diagnozą wcale nie musi powodować
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takich samych efektów, ponadto każdy przypadek powinien być analizowany
osobno i wymagać zaangażowania lekarza w nawiązanie relacji z pacjentem,
aby indywidualnie potraktować pacjenta w sferze pozamedycznej [KrawczykSołtys 2013, s. 132]. Tempo rozwoju wiedzy o chorobach wymusza powstawanie nowych technologii terapeutycznych, ponadto można leczyć pacjentów coraz bardziej efektywnie pod warunkiem posiadania odpowiedniej wiedzy, dostępu do produktów leczniczych i właściwego finansowania. Medycyna personalizowana jest podejściem do procesu diagnostycznoterapeutycznego [Fronczak 2016, s. 7], precyzyjne metody diagnostyczne
pomagają ustalić różnice pomiędzy pacjentami, którzy chorują na tę samą
chorobę, a w następnej kolejności dopasować leczenie do konkretnych grup
pacjentów. Terapię personalizowaną można określić, jako dopasowywanie
leku do pacjenta, a nie do danej jednostki chorobowej, co jest zerwaniem
z podejściem tradycyjnym według którego u wszystkich osób z jednym schorzeniem stosowano tę samą metodę leczenia. Organizmy ludzkie różnią się od
siebie i dlatego nie ma jednej, uniwersalnej terapii, ponadto u jednych osób
dany lek może być skuteczny, natomiast u innych osób może nie przynieść
efektów lub wywołać groźne skutki uboczne [Fronczak 2016, ss. 123124].
Medycyna personalizowana ma na celu wykorzystanie informacji na temat
genotypu danej osoby do podejmowania decyzji dotyczących profilaktyki,
diagnostyki i leczenia. Działania te mają na celu: zapewnienie „odpowiedniemu pacjentowi odpowiedniego leku w odpowiedniej dawce w odpowiednim
czasie” [Kaleta 2016, ss. 1314].
Z kolei medycyna narracyjna, koncentrując się na indywidualności pacjenta, stanowi odpowiedź na przedmiotowe traktowanie chorego sprowadzające
go do sumy zjawisk biomedycznych przy nie braniu pod uwagę psychospołecznego i kulturowego aspektu jego funkcjonowania. Aplikowanie narracji
obejmuje słuchanie opowieści pacjenta, które obejmują biograficzny, psychologiczny i społeczno-kulturowy kontekst choroby i radzenia sobie z nią, ale
również narrację prowadzoną przez profesjonalistów w oparciu o ich doświadczenia zawodowe w relacjach z pacjentami.
Ponadto rozwój wiedzy i technologii medycznych doprowadził do skupiania się na metodach ilościowych (pomiary, analiza wyników badań) i minimalizacji potrzeb pacjenta wyrażanych w postaci opowieści (danych jakościowych). Wobec powyższego obiektywnie mierzalna choroba stała się naczelna
wobec subiektywnych odczuć i opinii pacjenta. Koncentracja na medycznych
przejawach zaburzeń i sprowadzenie ich do sumy zjawisk biologicznych sta-
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nowi przykład ujęcia choroby w sposób redukcjonistyczny. Odpowiedzią na
tak prezentowane podejście do pacjenta stało się wykreowanie medycyny,
która koncentruje się na jednostce, jej podmiotowości i indywidualności, czyli
medycyny narracyjnej. Kluczowym momentem, który zainicjował rozwój medycyny narracyjnej było spojrzenie na istotę funkcjonowania człowieka w wymiarach bio-psycho-społecznych oraz zauważenie wpływu tych czynników na
zachowania zarówno w zdrowiu, jak i chorobie. Późniejszym elementem było
zdanie sobie sprawy z tego, że pacjent nie jest biernym uczestnikiem choroby,
ale bierze czynny udział w jej trwaniu (w aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym). Ponadto zaczęto widzieć ograniczenia nauk biomedycznych, ale
również nieodzowność poszukiwania różnorakich metod radzenia sobie
z chorobą. Przyjęto, że autopsja pacjentów i ich bliskich stanowią nierozłączny
element zarówno utrzymania zdrowia, jak i reagowania na schorzenie czy
niepełnosprawność [Zurzycka, Radzik 2015, ss. 428432].
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z rozwojem medycyny personalizowanej i pokazanie możliwości jej zastosowania oraz przybliżenie zagadnień związanych z rozwojem medycyny narracyjnej, która ma służyć nawiązaniu i/lub polepszeniu narracji personelu medycznego z pacjentami. Artykuł został napisany na podstawie aktualnej literatury przedmiotu.
W artykule zastosowano analizę typu desk research.

Farmakogenetyka a medycyna spersonalizowana
Tworzenie medycyny spersonalizowanej to również nowe wyzwanie dla rynku
farmaceutycznego. Lekarze obserwują różne reakcje pacjentów na tę samą
terapię. Od momentu kiedy wiadomo, że to DNA odpowiada za różnice biologiczne między ludźmi, stało się jasne, że inna reakcja na leczenie farmakologiczne związana jest z naszymi genami. W ten sposób powstała farmakogenetyka, której rozwój to kolejny krok w kierunku dopasowania leku do potrzeb
pacjenta pod kątem choroby oraz uzależnionej od genów reakcji na lek. Środki farmakogenetyczne zdobywają coraz bardziej znaczącą pozycję i mają
szansę stać się istotną częścią rynku farmaceutycznego. Medycyna spersonalizowana to również szansa na rozwój terapii ukierunkowanej – celowanej. Dla
firm farmaceutycznych i biotechnologicznych atutem tej terapii jest to, że
umożliwi ona lepsze i bardziej skuteczne leczenie. W przypadku zarówno chorób nowotworowych, jak i chorób serca coraz bardziej oczywiste wydaje się,
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że nowe, skuteczne kuracje będą możliwe tylko dzięki zastosowaniu farmakogenetyki [Zagulski 2010, ss. 6465].
Medycyna spersonalizowana, na podstawie genetycznej oceny pacjenta
umożliwia opracowanie indywidualnej strategii terapeutycznej, co do wyboru
leku i jego dawkowania. Ponadto opiera się ona na indywidualnych dla każdego pacjenta danych klinicznych, genetycznych i środowiskowych [Chmara
2011, s. 133].
Wprowadzenie terapii personalizowanej ma doprowadzić do wybrania
leczenia najbardziej skutecznego w danym momencie dla chorego. Indywidualizacja leczenia ma co najmniej dwie dobre strony, po pierwsze pozwala lepiej dopasować terapię do chorego, a po drugie doprowadza do traktowania
chorego w sposób podmiotowy. Stwierdzenie, że leczymy pacjenta, a nie chorobę nabiera w świetle medycyny personalizowanej nowego blasku. W pierwszej kolejności określanie statusu genetycznego pacjenta z chorobą nowotworową i dopiero na tej podstawie dobieranie odpowiedniej terapii wydaje
się być przyszłością nowoczesnej medycyny.
Ponadto w terapii personalizowanej ważna jest współpraca lekarzy różnych specjalności. Indywidualizacja leczenia pod względem biologii i stanu
zaawansowania choroby jest równie ważna jak dopasowanie postępowania do
chorób towarzyszących, stanu ogólnego i wieku chorego [Pluta 2016, s. 49].

Przyszłość medycyny personalizowanej
W obecnym systemie opieki zdrowotnej medycyna personalizowana stopniowo wkracza coraz odważniej do codziennej praktyki. Nieustannie gromadzona wiedza dotycząca podłoża molekularnego chorób oraz bardzo intensywnie rozwijająca się farmakoterapia ukierunkowana molekularnie umożliwiają prowadzenie leczenia pacjentów w sposób precyzyjny. Dla pełnego
wykorzystania zdobyczy medycyny precyzyjnej niezbędne jest intensywne
stymulowanie badań naukowych, budowanie i uzupełnienie istniejącej bazy
sprzętowej oraz pełne zinformatyzowanie ochrony zdrowia. Wszystkie te
zmiany są niezwykle ważne do wprowadzenia medycyny personalizowanej.
Wczesne wykrycie podłoża genetycznego różnych chorób umożliwia szybkie włączenie odpowiedniej terapii (dostosowanej do pacjenta), co zapobiega
postępom choroby lub nawet w niektórych przypadkach całkowicie ją eliminuje. Przykładem może być predyspozycja genetyczna do hipercholesterolemii, której wykrycie oraz wczesne wprowadzenie leczenia i odpowiedniego
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trybu życia może zapobiec lub znacznie spowolnić rozwój choroby, która ma
poważne skutki takie jak choroby niedokrwienne serca czy udary [Kowalik
2016, ss. 7779]. Spersonalizowane leczenie jest wysoce pożądane we wielu
chorobach, między innymi w SM, ponieważ jest to niezwykle heterogeniczna
choroba. Tą niejednorodność widać zarówno w chorobie i w odpowiedzi na
leczenie [Derfuss 2012, s. 116].
Tradycyjny paradygmat oparty na fizjologii choroby, czyli poszukiwanie
leku w oparciu o widoczne symptomy powoli zostaje wyparty przez nowe
podejście. Z założenia medycyna przyszłości ma badać molekularne mechanizmy choroby oraz identyfikować geny odpowiedzialne za jej powstanie, aby
było możliwe opracowanie precyzyjnego leku działającego na ściśle określony
cel. Ponadto przeprowadzenie testów farmakogenetycznych przed zastosowaniem farmakoterapii pozwoli przewidzieć jak dany pacjent zareaguje na
leczenie. W nowoczesnej praktyce lekarskiej kluczową rolę odgrywa diagnostyka wspierana przez testy genetyczne i markery molekularne i podejmowane w oparciu o nią decyzje terapeutyczne. Zgodnie z definicją medycyna
spersonalizowana ma polegać na podaniu odpowiedniego leku, w optymalnej dawce, odpowiedniej osobie we właściwym czasie. Taki sposób leczenia
niesie ze sobą wiele korzyści – oszczędność czasu, mniejsze koszty oraz
przede wszystkim większą skuteczność leczenia i minimalizowanie występowania działań niepożądanych.
Założeniem przyjętym przy medycynie personalizowanej jest fakt, że choroby są heterogeniczne począwszy od przyczyn ich występowania, poprzez
dynamikę ich przebiegu, aż po odpowiedź na leczenie. Choroba każdej osoby
może być wyjątkowa i z tego względu potrzebne jest indywidualne podejście.
Celem medycyny spersonalizowanej jest zidentyfikowanie choroby na poziomie molekularnym tak, aby leki oraz środki zapobiegawcze mogły być zastosowane u odpowiedniej populacji pacjentów, póki są oni w dobrym stanie
zdrowia. Dzięki znajomości różnic genetycznych możliwe jest przewidywanie
indywidualnych predyspozycji do rozwoju choroby. Odmienne warianty genetyczne w powiązaniu z podwyższonym lub zmniejszonym ryzykiem wystąpienia choroby będą sugerować wybór odpowiednich metod postępowania
z pacjentem. Osoby, u których stwierdzono wysokie ryzyko wystąpienia choroby mogą być kierowane na terapie prewencyjne lub nakłaniane do zmiany
stylu życia w celu wyeliminowania szkodliwych nawyków. Ponadto takie osoby powinny być okresowo badane, aby możliwe było wykrycie choroby jeszcze w stadium przedklinicznym.
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Dodatkowo, dzięki narzędziom farmakogenetycznym, lekarze wybierający
lek będą w stanie uwzględnić indywidualną zmienność metabolizmu chorego
i dzięki temu dobiorą produkt leczniczy i jego dawkę tak, aby uzyskać maksymalną skuteczność leczenia.
Wiedza na temat molekularnych podstaw choroby wpływa na sposób
opracowywania nowych leków oraz strategie badań klinicznych, który jest
procesem zintegrowanym, obejmującym informacje zwrotne pochodzące
z późniejszych etapów badań. Nowe podejście ma łączyć zarówno dane molekularne, farmakologiczne, jak i kliniczne pochodzące od pacjenta w jeden
„system zarządzania wiedzą” (knowledge management system), który będzie
ułatwiał zaprojektowanie odpowiedniego leku w odniesieniu do określonego
– molekularnego typu choroby.
Z kolei indywidualna odpowiedź na lek jest kombinacją czynników genetycznych i środowiskowych. W celu przewidywania indywidualnej odpowiedzi
na leczenie można zbadać polimorfizmy genów określonych, jako docelowe
(drug target) czy genów kodujących enzymy metabolizujące farmaceutyk.
W niedalekiej przyszłości badania kliniczne mogą być przeprowadzane
w wyspecjalizowanych jednostkach, w których będą zbierane i integrowane
szczegółowe dane kliniczne, biologiczne i genetyczne.
Zindywidualizowane podejście do pacjenta z molekularnym rozpoznaniem
choroby powinno stać się w przyszłości standardem. Medycyna spersonalizowana oferuje odpowiednie leczenie dla właściwej osoby w stosownym czasie,
jednak prawdziwy postęp przyjdzie dopiero wtedy, gdy nowe metody zostaną
faktycznie włączone w praktykę kliniczną [Mazur 2016]. Do wdrożenia zasad
medycyny personalizowanej niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków w postaci medycyny narracyjnej.

W kierunku relacji partnerskich
Należy pamiętać o tym, że to nie szpital czy gabinet wchodzi w interakcję
z pacjentem. Każdy zabieg ma „twarz” konkretnego lekarza. Na czas operacji
czy badania chory oddaje się w jego ręce, ale utrzymanie efektów zabiegu czy
wdrożenie nowych nawyków zdrowotnych leży już po stronie pacjenta. Jeżeli
pacjent czuje prawdziwe zainteresowanie własną osobą, oferuje determinację
w osiągnięcie celu, którym jest poprawa stanu jego zdrowia. Im większa partycypacja pacjenta w leczeniu jest oczekiwana, tym bardziej musi on być włączony w proces tworzenia planu terapii. W relacji pacjent-lekarz należy
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ujawniać intencje (po co lekarz proponuje taką, a nie inną terapię czy badanie,
dlaczego ważne jest przyjmowanie leku bądź powstrzymywanie się od jakiejś
aktywności), wskazywać cele i sens stosowania różnych działań diagnostycznych
lub terapeutycznych, wspólnie z pacjentem wypracowując drogę do osiągnięcia
celu (czyli poprawy zdrowia) [Barton-Smoczyńska 2010b].

Czas poświęcany i niepoświęcany pacjentowi
Cierpliwe i umiejętne zbieranie historii choroby stanowi niekiedy o całym
„powodzeniu lekarza”, a czas i uwaga poświęcona pacjentowi stają się inwestycją, która przynosi zysk. Korzyści są wielopłaszczyznowe  począwszy od
sfery somatycznej (badania i większość form terapii wymagają ogromnej dokładności i wnikliwości), poprzez psychologiczną (uspokojenie pacjenta, złagodzenie jego napięcia), po duchową (diagnozy trudne, szczególnie niekorzystne rokowanie, są wtedy lepiej przyjmowane przez pacjenta). Poświęcenie
pacjentowi czasu minimalizuje ryzyko niepożądanych zdarzeń medycznych,
zawiązuje relacje między pacjentem a lekarzem, ugruntowuje zaufanie do
wskazań lekarskich, czym przyczynia się do sukcesu terapii.
W niektórych sytuacjach lekarz sam w swoim własnym sumieniu musi rozstrzygnąć, czy nie ponosi osobistej odpowiedzialności za swój pośpiech
i niesolidność na skutek zwykłego lenistwa, czy rutyny. A może jego brak czasu wynika ze zbyt wielu zaangażowań, czy dyżurów. Lekarz powinien dbać
o „higienę czasu” swojej pracy niezbędną do właściwej interakcji z pacjentami,
w przeciwnym razie grozi mu wypalenie zawodowe, tak jak we wszystkich
zawodach opartych na wzajemnych relacjach z ludźmi, co z kolei może doprowadzić do obojętności, nieczułości na ludzkie przeżycia, utraty charyzmy,
absencji w pracy, drażliwości i agresywnych postaw wobec kolegów [Muszala,
Jaranowski 2014, ss. 114116]. Niekiedy niedobory kadrowe nie pozwalają na
pełną realizację zadań zawodowych. Na zwykłą rozmowę z chorym, promocję
zdrowia czy edukację pacjenta i jego bliskich nie wystarcza czasu [Zurzycka
2013, ss. 8398].

W kierunku medycyny narracyjnej
Medycyna narracyjna otwiera tradycyjną medycynę na opowieści, pomaga im
stawić czoła oraz uczy, jak ich wnikliwie słuchać. Należy zaznaczyć, że nie zastępuje ona współczesnego paradygmatu medycyny opartej na danych na-
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ukowych (evidence-based medicine – EBM), lecz go uzupełnia. Z jednej strony
znajomość bieżących i wiarygodnych danych naukowych jest warunkiem
koniecznym, ale niewystarczającym do odpowiedniej opieki na pacjentami,
ale z drugiej strony umiejętności związane z medycyną narracyjną nie zastąpią
innych elementów determinujących właściwe postępowanie lekarskie. Medycynę narracyjną można zdefiniować, jako medycynę stosowaną z wykorzystaniem zdolności narracyjnych pomocnych w rozpoznawaniu, przyswajaniu,
interpretowaniu oraz przeżywaniu historii choroby pacjenta lub jako praktykę
medyczną, która wie w jaki sposób wykorzystać opowieści pacjenta. Coraz
częściej lekarze i inni pracownicy medyczni mają świadomość tego, że historia
choroby to o wiele obszerniejsza opowieść niż ta, która jest zawarta
w dokumentacji pacjenta. „Pacjent w szpitalu” to dopiero wprowadzenie do
opowieści, dalej jest jej rozwinięcie: jak żyć na co dzień z chorobą. Lekarze
najczęściej pozostawiają ten fragment opowieści innym pracownikom medycznym lub pracownikom socjalnym, nie przykładając do niego większej
uwagi. Za swój teren uważają gabinet, szpital, przychodnię. W związku z tym
podświadomie nie dostrzegają pacjenta całościowo, w kontekście życia poza
szpitalem [Nowaczyk 2014, ss. 125128].
Medycyna narracyjna jest to koncepcja relacji z drugim człowiekiem,
w której ważny przejaw stanowi uznawanie roli indywidualnych historii pacjentów w procesie terapeutycznym. Personel medyczny, słuchając opowieści
pacjentów stara się je rozumieć i interpretować, tak aby móc zaoferować jak
najlepszą i odpowiadającą zapotrzebowaniom opiekę holistyczną. Medycyna
narracyjna skupia się wokół kilku podstawowych założeń. Pierwszym założeniem jest uwaga rozumiana, jako koncentrowanie się na słuchaniu wypowiedzi pacjenta, a także obserwacja jego zachowania pozawerbalnego. Drugim
elementem jest reprezentacja, czyli przedstawienie rezultatów rozmowy z pacjentem w postaci wpisu do historii choroby lub w postaci notatki sformułowanej w formie opowieści profesjonalisty (pisanie refleksyjne). Ostatnią składową jest budowanie więzi pomiędzy uczestnikami relacji.
Opowieści pacjenta odnoszą się do jego subiektywnych doświadczeń, które pozostają w relacji z kontekstem społecznym. Wyrażone przez niego doświadczenia w integracji z wiedzą profesjonalistów tworzą fundament diagnostyki nieprawidłowości i potrzeb pacjenta, łączne rozważanie historii
opowiadanych przez pacjenta, jego bliskich i personel służy wykreowaniu
spójnej koncepcji opieki. Narracja, oprócz bezsprzecznej wymiany informacji,
pozwala ludziom na zapoczątkowanie indywidualnych procesów adaptacyj-
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nych, które będą odpowiedzią na chorobę, umożliwiają znalezienie jej sensu,
ale również mają wpływ na odbudowę (lub przebudowę) relacji społecznych
pacjenta.
Korzyści, które wynikają z wykorzystywania narracji pacjenta w procesie
terapeutycznym obejmują przede wszystkim szerszą sposobność wypowiedzi
pacjenta niż w przypadku ściśle ułożonego wywiadu klinicznego. Słuchanie
narracji pacjenta wpływa również pozytywnie na intensyfikację relacji terapeutycznej poprzez budowanie zaufania, co z kolei sprzyja wyjawieniu przez
pacjenta wszystkich ważnych informacji. Zachęcanie pacjenta do zaprezentowania swojej opowieści sprawia, że wzrasta jego poczucie indywidualnego
traktowania, sposobność prowadzenia opowiadania w kontekście choroby
umożliwia mu uporządkowanie własnych emocji i odnalezienie jej sensu. Narracja o chorobie i towarzyszących jej zjawiskach (w kontekście kulturowospołecznym) sprzyja także przejęciu kontroli nad chaosem choroby. Uważne
słuchanie opowieści pacjenta może być pomocne w ukazaniu związków przyczynowo-skutkowych, które wcześniej nie były zauważone, a są strategiczne
dla postawienia diagnozy.
Należy mieć na uwadze fakt, że w narracji pacjenci posługują się najczęściej językiem potocznym lub w błędny sposób interpretują nazewnictwo
specjalistyczne, rolą profesjonalisty jest „zbliżenie się” do pacjenta także, jeżeli
chodzi o słownictwo.
Medycyna narracyjna może pełnić istotną rolę w kształceniu personelu
medycznego, potęgując potencjał empatii, aktywnego słuchania, pobudzając
sprawność do krytycznego i etycznego rozumowania, a także wpływając na
rozwój umiejętności interpersonalnych [Zurzycka 2015, ss. 428432].
Koronnymi celami komunikacji w relacjach personelu medycznego
z pacjentami powinno być tworzenie dobrej relacji interpersonalnej opartej
na obustronnym szacunku, zrozumieniu i zaufaniu, wymiana informacji
w sposób jasny i przystępny dla odbiorcy oraz podejmowanie wspólnej decyzji o leczeniu. Fundamentem jednak porozumienia z drugim człowiekiem jest
umiejętność słuchania [Kosowicz, Kulpa, Świstak-Sawa 2014, s. 45].

Empatia jako panaceum na bardziej efektywne
komunikowanie się z pacjentem
Empatia to pewien stan doświadczania świata z punktu widzenia konkretnej
osoby  jej oczyma, ciałem, umysłem, z uwzględnieniem jej emocji. Empatia
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nie jest równoznaczna z uczuciem sympatii do danej osoby. To współodczuwanie z kimś, a nie darzenie go sympatią. Nie chodzi o to, aby płakać razem
z pacjentką, lecz by zrozumieć, że jest jej smutno, że czuje bezsilność, strach
czy przerażenie. Przyjęcie perspektywy drugiej osoby nie wyczerpuje emocjonalnie, lecz przeciwnie  powoduje, że podejmowane działania są bardziej
skuteczne. Dokładnie diagnozując przyczynę stanu, można dopasować skuteczny sposób leczenia. Pacjent, który jest zachęcony empatyczną postawą
lekarza mówi więcej, przekazując istotne szczegóły, „zrzuca” także z siebie
„bagaż” negatywnych emocji i rozumiejąc wskazania lekarza, współpracuje
z nim [Barton-Smoczyńska 2010a].
Aby personel medyczny mógł bardziej efektywnie komunikować się
z pacjentem, ważna jest empatia, która również sprzyja kształtowaniu się relacji opartej na partnerstwie. Natomiast negatywną konsekwencją zawodów
wymagających intensywnych kontaktów z ludźmi, w tym grupy zawodowej
pielęgniarek, jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego. Jednym z najważniejszych wyznaczników zarówno indywidualnego, jak i społecznego funkcjonowania człowieka w grupie jest zdolność
wczuwania się w stany psychiczne innych osób. Staje się to szczególnie ważne
w stosunkach międzyosobowych, interakcjach pomiędzy na przykład pielęgniarką a pacjentem. Psychologicznym mechanizmem ułatwiającym wczuwanie się, rozumienie i wyobrażanie sobie myśli i uczuć swych partnerów jest
zdolność do empatyzowania [Wilczek-Rużyczka 2008, s. 75].

Zakończenie
Należy podkreślić, że istotą medycyny personalizowanej jest uświadomienie
sobie różnic pomiędzy pacjentami chorującymi na tę samą chorobę przy jednoczesnym poznawaniu złożoności danego schorzenia. Koncepcja ta pozwala
na dobieranie odpowiednich terapii do konkretnych grup pacjentów. Medycyna peronalizowana zrywa z regułą, że wszyscy chorzy z danym schorzeniem
powinni być leczeni tą samą metodą. Z uwagi na różnice osobnicze nie ma
jednej, uniwersalnej terapii. Dodatkowym aspektem diagnozowania choroby
na poziomie molekularnym jest szansa na tworzenie bezpieczniejszych leków
i w dalszej perspektywie bardziej korzystnych terapii [Jaworska-Łuczak 2016,
s. 98].
Medycyna personalizowana niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak między
innymi rozwój innowacyjnych terapii, które będą bardziej bezpieczne
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i bardziej skuteczne, a docelowo przyniosą oszczędności dla systemu opieki
zdrowotnej (płatnik będzie mógł finansować terapie, które przynoszą pacjentom korzyści, przy jednoczesnym ograniczeniu efektów niepożądanych).
Medycyna personalizowana bazuje na uzyskiwaniu dużej ilości informacji
o pacjencie pochodzących z różnych źródeł, celem dopasowania procesu
leczniczego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jednak przetwarzanie informacji, w szczególności o charakterze genetycznym, może rodzić również
wątpliwości natury etycznej. Na przykład określona wiedza dotycząca nieuleczalnych chorób, uzyskana na podstawie analizy danych genetycznych, może
mieć wpływ na życie jednostki w rodzinie, na relacje z najbliższym otoczeniem; może także prowadzić np. do dyskryminacji w miejscu pracy [Gadomska-Gołąb, Karp 2016, ss. 107-115].
Według autorów medycyna narracyjna, podobnie jak medycyna spersonalizowana, zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w opiece nad pacjentami.
Należy również dodać, że wraz z wiedzą personelu medycznego na wysokim
poziomie powinna iść również chęć, jak i odpowiednia jakość odnośnie nawiązania i prowadzenia narracji z pacjentami, aby nie było przykładów negatywnych, tak jak w zwiastunie filmu „Pora umierać”.
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Wprowadzenie
Orientacja personelu na jakość świadczonych usług zdrowotnych staje się
wyzwaniem, którego nie można bagatelizować, ponieważ jest to istotny warunek przetrwania instytucji świadczących usługi zdrowotne na konkurencyjnym rynku [Lisiecka 2004, s. 76]. Problem jakości opieki zdrowotnej jest obiektem troski i działań w wielu krajach. Zmieniły się także oczekiwania pacjentów
i ich bliskich wobec opieki zdrowotnej. W dobie społeczeństwa konsumpcyjnego podczas korzystania ze świadczeń zdrowotnych pacjenci oczekują podobnego poziomu jakości usług i możliwości dokonywania wyboru jak w trakcie zakupu towarów czy korzystania z innego rodzaju usług. Oczekiwania coraz wyższej jakości usług zdrowotnych są potęgowane m.in. przez zainteresowanie mediów [Golec, Soluch, Augustyniak 2001, s. 43]. Coraz więcej instytucji świadczących różnego typu usługi w tym usługi z zakresu opieki zdrowotnej stara się poddawać weryfikacji jakość swoich świadczeń [Halik 2002,
s. 58]. Jakość zajmuje coraz więcej miejsca w rozważaniach naukowych, a także coraz więcej czasu i środków materialnych przeznacza się na świadczenie
usług o wyższym standardzie [Kapała 2002, s. 63]. Satysfakcja pacjenta jest
jednym z elementów oceny jakości opieki zdrowotnej. W polskiej rzeczywistości zagadnienie to zyskało na znaczeniu wskutek przemian w sektorze opieki
zdrowotnej, opinie pacjentów stały się cennym źródłem informacji odnośnie
ich potrzeb i oczekiwań, które z kolei są bodźcem dla szpitali do planowania
procesów poprawy opieki [Kabacińska 2002, s. 85]. Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z badaniem satysfakcji pacjentów oraz zaprezentowanie wyników badania satysfakcji pacjentów przeprowadzonego
w Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Artykuł został napisany na podstawie aktualnej literatury przedmiotu oraz wyników badania kwestionariuszowego.

Cel badań satysfakcji pacjentów
Badania satysfakcji pacjentów mają na celu rozpoznanie stanu opieki zdrowotnej poprzez opinię pacjentów w standaryzowanym pomiarze ilościowym
lub (rzadziej) jakościowym oraz służą poprawie jakości opieki zdrowotnej.
Drugim rodzajem pomiaru są badania opinii publicznej, gdzie badani wyrażają swoje opinie na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Poznanie poziomu satysfakcji pacjentów pozwala na podejmowanie rozsądnych
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decyzji. Niejednokrotnie takie badania pomogły podnieść jakość usług opieki
zdrowotnej. Badania wymagają jednak dokładnego przygotowania. Badania
takie najczęściej obejmują osoby, które przebywają w szpitalu lub w niedalekiej przeszłości przebywały w szpitalu lub przychodni i zgodziły się na ich
przeprowadzenie. Wyrażona przez pacjenta zgoda na badania jest szczególnie
ważna, ponieważ dotyka drażliwych kwestii związanych z wymogami Ustawy
o ochronie danych osobowych [Maciąg 2001, s. 48].
Pacjenci w coraz większym stopniu świadomie wybierają placówki medyczne, kierując się przy wyborze placówki dostępnością usług oraz oceną
jakości. Jednak pacjenci zazwyczaj nie mają szerokiej wiedzy medycznej
i w większości przypadków nie potrafią ocenić medycznej jakości otrzymanych usług (chyba, że nastąpił jakiś widoczny błąd w sztuce). Zazwyczaj wartościują daną jednostkę na podstawie czynników, które potrafią ocenić, np.
jakość obsługi podczas świadczenia usługi, dostępność, estetyka placówki.
Najważniejszą rolę odgrywa w tym przypadku satysfakcja pacjenta, która zależy od różnicy między tym, co pacjent dostaje, a jakie są jego subiektywne
oczekiwania [Mykowska 2002, s. 69].
W usługach medycznych każda perspektywa daje inny wymiar definicyjny.
I tak na przykład dla personelu medycznego, czyli lekarzy i pielęgniarek, jakość
oznacza prawidłowe wykonanie czynności: postawienie diagnozy, wypisanie
i ordynację leków, wykonanie czynności pielęgniarskich, tak aby założony cel
– wyzdrowienie czy też poprawa zdrowia – był spełniony. Można zdefiniować,
że jakość wykonania jest nieodzownym elementem w praktyce lekarskiej i pielęgniarskiej. Natomiast dla pacjentów najistotniejszy jest wynik końcowy leczenia, chociaż oprócz tego elementu zwracają uwagę także na inne cechy,
mówiąc o wysokiej lub niskiej jakości. W przypadku oceny z punktu widzenia
pacjenta należy pamiętać o zjawisku asymetrii informacji, która oznacza, że
pacjent, nie mając wiedzy medycznej, nie może merytorycznie ocenić usługi
lecz opiera się jedynie na dostarczonej informacji lub na subiektywnej ocenie
obserwowanych zjawisk z dużą dawką emocji [Dobska 2016]. Tak jak było
wcześnie wspomniane pacjent nie posiadając wiedzy fachowej z zakresu medycyny nie może odnosić się do tego czy leczenie zostało przeprowadzone
prawidłowo (z wyjątkiem przypadku popełnienia oczywistego błędu medycznego). Należy dążyć do tego, aby klient – pacjent ocenił należycie to do czego
jest w pełni uprawniony, a więc jakość opieki, stosunek personelu do pacjentów, komfort pobytu, warunki hotelowe, jakość posiłków, czystość, dostępność usług uzupełniających proces leczenia [Karniej 2016].
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Jakość z punktu widzenia pacjenta
Prowadzone badania satysfakcji pacjentów niosą ze sobą możliwość wysondowania, co sądzą pacjenci o oferowanych im usługach, ale również pozwalają zdefiniować słabości w analizowanych obszarach funkcjonowania szpitala.
Wyniki tego rodzaju badań dają możliwość podjęcia odpowiednich działań
marketingowych (np. z zakresu public relations), ale także przygotowanie
placówki medycznej do wdrożenia systemów zarządzania jakością. Należy
również pamiętać, że jakość z punktu widzenia pacjenta to jakość świadczeń
zdrowotnych, mierzona według kryteriów subiektywnych, co jest związane
z faktem, że każdy pacjent ma indywidualny, określony pułap oczekiwań i wymagań dotyczących opieki zdrowotnej, własną „empirię”, a także niebagatelny wpływ czynników psychologicznych i emocji związanych z leczeniem. Należy wziąć pod uwagę fakt, że wynik oceny szpitala przez pacjenta uwarunkowany będzie jego indywidualnym nastawieniem emocjonalnym. Dla przykładu pacjent zgłaszający się z chorobą nowotworową lub bardzo silnym bólem będzie inaczej postrzegał otoczenie niż pacjent, który oczekuje na wykonanie np. zdjęcia RTG [Maciąg, Sakowska 2002, s. 53]. Warto zaznaczyć, że
badania opinii pacjentów w podmiotach leczniczych zaczęły być stosowane
z chwilą wprowadzania orientacji marketingowej w szpitalach, a także certyfikowania szpitali w oparciu o normy serii ISO. Badania oparte o poziom satysfakcji pacjentów są jednym z niezbędnych elementów każdej poprawy jakości, ponieważ świadczą nie tylko o aktualnym stanie tego odczucia, ale także
monitorują to zjawisko w czasie [Karniej 2016]. Wartość usług w odniesieniu
do wartości produktów ma charakter bardziej subiektywny, w dużej mierze
zależy więc od jej postrzegania przez klienta; subiektywny postrzeganie wartości wzmacniają niematerialność i brak standardowości usług, wartość wielu
usług jest bardziej ulotna niż wartość produktów do czego przyczynia się nietrwałość usług, w ocenie wartości usług ważna jest nie tylko jej użyteczność
do zaspokojenia potrzeb i pragnień klienta, ale wszystkie czynniki gwarantujące ową użyteczność, na przykład wiarygodne informacje o jakości usługi
udzielone przez personel usługodawcy lub opinie osób, które „skonsumowały” usługę. W przypadku usług klient/pacjent dokonuje oceny wartości usługi
niekoniecznie przez pryzmat jej jakości, a wszelkich czynników sugerujących
lub potwierdzających ową jakość. Na przykład o jakości usługi medycznej
z perspektywy klienta decydują nie tyle jakość i profesjonalizm jej wykonania,

100

Badania satysfakcji pacjentów w Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie

co poziom obsługi wpływający na postrzeganie tej usługi, np. zachowanie się
lekarza czy dostępność usługi [Chlipała 2006].

Model jakości usług
Ważnym elementem związanym z jakością usług jest stworzenie modelu jakości
usług. Popularną techniką pomiaru jakości usług jest metoda stworzona przez
Parasuramana, Zeithamla i Berry’ego [1985] [Rogoziński 2001, s. 201]. Według tej
koncepcji w usługach można dopatrzyć się pięciu zasadniczych luk, które są spowodowane przez różnice pomiędzy oczekiwaną a postrzeganą jakością usług.
Model jakości usług pozwala na wskazanie miejsc, w których w istotny
sposób jakość usługi odbiega od jakości oczekiwanej przez klienta/pacjenta:
 Luka 1 – luka pomiędzy oczekiwaniami pacjenta a oceną tych oczekiwań
przez kierownictwo jednostki ochrony zdrowia (świadczeniodawca nie rozumie czego świadczeniobiorca oczekuje od usługi).
 Luka 2 – luka pomiędzy oceną kierownictwa a normatywną jakością usługi.
Trudności ze spełnieniem oczekiwań pacjentów, wynikające z powodu
nadmiernego popytu na daną usługę, braku środków, braku zaangażowania się kierownictwa w proces budowy jakości usług.
 Luka 3 – luka pomiędzy formalnymi standardami jakości a faktycznie wykonaną usługą. Innymi słowy nawet, jeżeli usługi świadczone są zgodnie ze standardami nie oznacza to, że zapewnimy usługi na wysokim poziomie. Za główną przyczynę uważa się w tym przypadku nierówność zachowania i działania
personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z pacjentem.
 Luka 4 – luka pomiędzy wykonaniem usługi a zewnętrznymi formami komunikacji z pacjentem (niedotrzymanie obietnic co do jakości usługi złożonych przez świadczeniodawcę pacjentom).
 Luka 5 – luka pomiędzy oczekiwaną a otrzymaną usługą. Usługodawca aby
zapewnić dobrą jakość usług powinien przynajmniej spełnić a najlepiej
przewyższyć oczekiwania pacjenta.
Z powyższego wynika, że luki 1–4 stanowią przyczyny wystąpienia luki 5 [Otto
1999, s. 195; Opolski, Dykowska, Możdżonek 2003, s. 63].
Wyższa jakość usług przyczynia się do wzrostu poziomu satysfakcji pacjenta, przez co zwiększa się lojalność pacjenta wobec usługodawcy, w konsekwencji tworzą się silne długookresowe relacje pacjent-jednostka ochrony
zdrowia, a to z kolei przyczynia się do wzrostu rentowności placówki [Otto
1999, s. 217].
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Rysunek 1. Model jakości usługi
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Źródło: A. Parasuraman, V. A. Zeithaml, L. L. Berry (1985), A Conceptual Model of Service Quality and Its
Implications for Future Research, “Journal of Marketing”, vol. 49 (Fall), za: J. Otto (1999), Marketing relacji.
Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 194
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Wyniki badania satysfakcji pacjentów przeprowadzonego
w Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Zgodnie z obowiązującą w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie procedurą „Badanie poziomu satysfakcji pacjentów  P3C2/PJ3” w miesiącu marcu 2016 roku zostało przeprowadzone w oddziałach szpitalnych
badanie poziomu satysfakcji hospitalizowanych pacjentów. Ankiety rozpowszechniane były przez pielęgniarki poszczególnych oddziałów. Badanie to
zostało zrealizowane w oparciu o aktualnie obowiązujący i stworzony na potrzeby tego badania anonimowy kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz ten
składa się z 10 modułów, które dotyczą opinii pacjentów w zakresie: przyjęcia
do szpitala i przekazania na oddział, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, opieki
sprawowanej przez rehabilitanta lub logopedę, oferowanych posiłków,
utrzymywania czystości, oceny pracowników firmy utrzymującej czystość oraz
ogólnej oceny Szpitala. Ostatni dziesiąty moduł miał na celu zebranie informacji na temat respondenta (wiek, płeć i wykształcenie). Wszystkie pytania
zawarte w przedmiotowym kwestionariuszu miały formę zamkniętą. Zdecydowana większość z nich zawierała cztery możliwości odpowiedzi określające
poziom oceny danego zagadnienia („bardzo dobrze”, „dobrze”, „dostatecznie”, „nieodpowiednio”), na kilka pytań ankietowany miał możliwość udzielenia
odpowiedzi potwierdzającej („tak”) bądź negującej („nie”). Ponadto pacjenci
wypełniający ankietę mieli możliwość dopisania swoich uwag opinii i wniosków
dotyczących Szpitala i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Głównym celem badania satysfakcji pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu jest dokonanie szczegółowej analizy ich opinii w zakresie poszczególnych
aspektów związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. Działaniem
priorytetowym Szpitala jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki
medycznej w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki oraz promowanie zdrowia. Zebrane informacje stanowią podstawę do
przeprowadzenia analizy priorytetów i oczekiwań pacjentów w zakresie zarówno jakości świadczonych usług zdrowotnych, obsługi i postawy personelu
uczestniczącego w procesie zdrowotnym jak i warunków hospitalizacji. Analiza czynników wywołujących niezadowolenie wśród hospitalizowanych pacjentów daje możliwość wprowadzenia właściwych zmian i efektywnego rozwoju placówki, zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami świadczeniobiorców.
W miesiącu marcu 2016 roku Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II
w Bełchatowie zostało przeprowadzone badanie satysfakcji pacjenta. We
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wskazanym okresie w dwudziestu ankietowanych oddziałach szpitalnych hospitalizowanych było 2 348 pacjentów. Wydanych zostało 1 841 kwestionariuszy, jednakże zwrotnie wypełnionych wróciło tylko 635 ankiet.
Jak wynika z przedmiotowej analizy w badanym okresie dominującą grupą
respondentów byli pacjenci płci żeńskiej (67%). W badanej grupie wszystkich
hospitalizowanych 23% pacjentów posiadało wykształcenie wyższe, 39%
średnie, 25% zawodowe i 12% podstawowe. Najliczniejszą grupą pacjentów
hospitalizowanych w Szpitalu byli pacjenci powyżej 61 roku życia i stanowili
oni 32% wszystkich hospitalizowanych. W pozostałych grupach wiekowych
liczba pacjentów rozkładała się równomiernie (najmniej hospitalizacji, bo 13%
było w przedziale wiekowym 4150 lat).
Rysunek 2. Informowanie pacjenta podczas przyjęcia do oddziału
Czy podczas przyjęcia do oddziału
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Źródło: Raport. Badanie poziomu satysfakcji pacjenta (2016), Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Bełchatów, s. 6.

Ważne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa i ogólnego poziomu zadowolenia pacjenta ma etap przyjęcia do Szpitala. Z przedstawionych danych
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wynika, że poziom zadowolenia ankietowanych dotyczący momentu przyjęcia
pacjenta do Szpitala jest wysoki. Ponad połowa respondentów bardzo dobrze
oceniła zarówno zapewnienie poczucia intymności (52%), jak i zachowanie
personel medycznego (64%). Należy jednak zwrócić uwagę, iż w kwestii zapewnienia poczucia intymności podczas przyjęcia 7% pacjentów oceniło ją na
poziomie poniżej „dobrym”. Istotnym elementem oceny przyjęcia pacjenta do
szpitala jest również czas załatwienia formalności związanych z tym przyjęciem. Zarówno w czasie 15 minut jak i w czasie 30 minut zostało przyjętych po
40% ankietowanych. Pozostała grupa pacjentów, czyli 11% zostało przyjętych
w czasie 45 minut od zgłoszenia, a 9% w czasie powyżej jednej godziny.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że pacjenci stają się coraz bardziej wymagający i oczekują jasnej i zrozumiałej informacji od personelu szpitala na
każdym etapie hospitalizacji. Ważny jest zarówno czas oczekiwania na przyjęcie jak i indywidualne podejście oraz wprowadzenie pacjenta w oddział docelowy. W oparciu o zebrane dane możemy stwierdzić, iż hospitalizowani w naszej placówce pacjenci w zdecydowanej większości nie maja zastrzeżeń, co do
informacji uzyskanych w oddziale w zakresie harmonogramu dnia i zasad jego
funkcjonowania, topografii oddziału, dostępności do Karty Praw Pacjenta czy
też trybie składani skarg. Choć w przypadku tego ostatniego punktu niestety
27% ankietowanych udzieliło negatywnej odpowiedzi.
Rysunek 3. Ocena personelu lekarskiego przez pacjenta
Jak ocenia Pan/i personel lekarski pod względem:
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Źródło: Raport. Badanie poziomu satysfakcji pacjenta (2016), Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Bełchatów, s. 7.
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Ocena personelu lekarskiego ma kluczowe znaczenie dla ogólnego poziomu zadowolenia pacjenta. Z dokonanej analizy można wywnioskować, że dla
pacjentów hospitalizowanych w oddziałach największe znaczenie mają fachowość, życzliwość i komunikatywność. W przedmiotowym badaniu pacjenci według czterostopniowej skali dokonali oceny tej grupy zawodowej pod
względem komunikatywności, dostępności, intymności oraz profesjonalizmu.
Jak widać na powyższym wykresie personel lekarski w wymienionych zakresach
oceniony został pozytywnie. Grupa około 10% pacjentów oceniła go jednak na
poziomie poniżej „dobrym”, czyli „dostatecznie” i „nieodpowiednio”.
Rysunek 4. Ocena personelu pielęgniarskiego/położniczego przez pacjenta
Jak ocenia Pan/i personel pielęgniarski/położniczy pod względem:
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Źródło: Raport. Badanie poziomu satysfakcji pacjenta (2016), Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Bełchatów, s. 8.

W przedmiotowym badaniu personel pielęgniarski został oceniony przez
ankietowanych na bardzo wysokim poziomie. Ocenie została poddana kwestia dostępności personelu, szybkość reagowania na wezwanie pacjenta oraz
staranność przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych, a także poszanowanie godności pacjenta. Personel pielęgniarski we wszystkich wspomnianych zakresach uzyskał „bardzo dobrą” notę od ponad 70% respondentów.
Warto podkreślić, iż żaden z ankietowanych pacjentów nie ocenił tej grupy
zawodowej na poziomie „nieodpowiednim”.
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Obok opieki sprawowanej przez personel lekarski czy pielęgniarski ankietowani mieli również możliwość dokonania oceny opieki usprawniającej, sprawowanej przez rehabilitanta lub logopedę. Na 635 hospitalizowanych ze
świadczeń usprawniających korzystały 43 osoby, co stanowi 7% wszystkich
pacjentów. W opinii 93 % respondentów ćwiczenia usprawniające stosowane
w Szpitalu przyniosły oczekiwane korzyści. Zarówno sposób traktowania pacjenta jak i przekazywanie informacji o procesie usprawniania został oceniony
na poziomie „bardzo dobrym” przez grupę 44% ankietowanych oraz na poziomie „dobrym” przez grupę około 45% ankietowanych.
Większość respondentów pozytywnie ocenia jakość posiłków oferowanych
w Szpitalu. Zarówno ilość pożywienia jak i temperaturę posiłków grupa 33%
ankietowanych ocenia na poziomie „bardzo dobrym”, a na poziome „dobrym”
około 43%. Niestety w omawianych kwestiach jednak pojawiły się również
opinie negatywne. I tak 20% hospitalizowanych pacjentów dokonało oceny
na poziomie „dostatecznym”, a 3% na poziomie „nieodpowiednim”. W omawianym zagadnieniu oferowanego w naszej placówce wyżywienia pacjenci
mieli również możliwość wypowiedzenia się co do kwestii pomocy przy spożywaniu posiłków. Niemal wszyscy ankietowani dokonali oceny na poziomie
wysokim (41%  „bardzo dobrze” i 49%  „dobrze”).
Komfortowe warunki i czystość na oddziale stanowią pewnego rodzaju tło
dla pobytu w szpitalu. W sytuacji gdy mieszczą się w granicach podstawowych oczekiwań pacjentów, mają niewielki wpływ na ogólny poziom satysfakcji. W przedmiotowym badaniu pacjenci dokonali oceny czystości w salach
chorych, czystości w toaletach oraz czystości bielizny pościelowej. Grupa około 90% respondentów wszystkie wymienione wcześniej aspekty oceniła pozytywnie, czyli na poziomie „bardzo dobrym” i „dobrym”.
W module tym ocenie poddano również identyfikowalność personelu
udzielającego świadczeń zdrowotnych (95% opinii pozytywnych) pacjenci nie
mają problemu z identyfikowaniem personelu, natomiast negatywnie w tej
kwestii wypowiedziało się tylko 5% wszystkich hospitalizowanych.
Istotną kwestią dotycząca całokształtu hospitalizacji jest również zapewnienie pacjentowi w trakcie jego pobytu ciszy i spokoju, które maja istotny
pływ na ogólna ocenę komfortu sprawowanej opieki w czasie przebywania
w Szpitalu. Z uwagi na fakt, że kompleksowa usługa utrzymania czystości
w pomieszczeniach Szpitala została przekazana w ramach outsourcingu firmie
zewnętrznej, poproszono ankietowanych o opinię na temat jej pracowników.
Oceny dokonano w dwóch aspektach, a mianowicie w zakresie zachowania
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ciszy i spokoju w trakcie wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości oraz uprzejmości i zachowania wobec pacjenta. W obu kwestiach grupa
około 95% ankietowanych wydała pracownikom firmy sprzątającej pozytywną
ocenę.
Zapewnienie pacjentom zadowalającego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz opieki na jak najwyższym poziomie, odpowiadającej ich potrzebom
oraz spełniającej pokładane w niej nadzieje, to bardzo istotny czynnik satysfakcji chorego z opieki medycznej. Przeprowadzone badanie wykazało, iż zdecydowana większość pacjentów wystawiła Szpitalowi pozytywną ocenę końcową. Na poziome „bardzo dobrym” Szpital oceniła grupa 51% respondentów, zaś na poziomie „dobrym” grupa 42%. Wśród ankietowanych nie było
osób, które pobyt w Szpitalu oceniło nieodpowiednio.
W badaniu satysfakcji pacjenta przeprowadzonym w miesiącu marcu 2016
roku w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie wzięło udział
635 pacjentów, co stanowi 27% wszystkich hospitalizowanych w oddziałach
biorących udział w przedmiotowej analizie. W badanym okresie wydanych
zostało 1841 kwestionariuszy, z czego wypełnionych zostało 34%. W związku
z powyższym zasadnym jest zorganizowanie spotkania z personelem Szpitala,
mającego na celu poprawę kwestii dotyczącej zwrotu wypełnionych ankiet.
Opinie wyrażone przez ankietowanych są istotnym instrumentem pozwalającym określić słabsze strony Szpitala i wskazują one jakie należy podjąć działania aby zwiększyć jakość świadczonych usług zdrowotnych.
Uzyskane w badaniu wyniki wskazują, że ogólne zadowolenie respondentów z jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz komfortu hospitalizacji
jest zadowalające. Należy jednak zwrócić uwagę na wskazane przez ankietowanych czynniki będące najczęstszymi przyczynami niezadowolenia świadczeniobiorców. Do kwestii wymagających dalszego doskonalenia w Szpitalu
zdaniem hospitalizowanych pacjentów należą:
 Zapewnienie większego poczucia intymności podczas przyjęcia do Szpitala.
 Informowanie o przysługujących pacjentowi prawach i ciążących na nim
obowiązkach (Karta Praw Pacjenta).
 Informowanie świadczeniobiorców o obowiązującym trybie składania
skarg.
 Zwiększenie uwagi na aspekt dotyczący przekazywania informacji dotyczących stanu zdrowia oraz proponowanego i prowadzonego aktualnie leczenia, ryzyku związanym z tym leczeniem, a także skutkach ubocznych
stosowanych lekarstw.
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 Poprawa jakości oferowanego wyżywienia (zwiększenie porcji żywienio-

wych oraz utrzymanie właściwej temperatury posiłków).
W przedmiotowym raporcie badania poziomu satysfakcji pacjenta brak jest
porównania do analiz dokonywanych w poprzednich okresach. Wynika to
z kwestii wprowadzenia w I kwartale 2016 roku nowego kwestionariusza ankietowego. Dokonana modyfikacja pozwoliła na precyzyjniejsze wyłonienie
kwestii, które wymagają większej uwagi i dalszych działań doskonalących
[Raport 2016].
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Badanie wpływu uwarunkowań rodzinnych i wczesnego
żywienia na występowanie alergii pokarmowych w Polsce
– wyniki badań ankietowych projektu EuroPrevall
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Prevalence of Food Allergies in Poland – the Questionnaire Survey Results
under EuroPrevall Project
Abstract: The purpose of this paper is to present the results of the study regarding
the influence of the family factors and early life nutrition on the prevalence of food
allergies in Poland. They constitute part of a broader research conducted within the
EuroPrevall project (FOOD-CT-2005-514000 – The Prevalence, Cost and Basis of Food
Allergy Across Europe) – an international research project related to food allergies. The
results are based on WP 2.3 (How do Dietary Differences and Changes in Dietary Habits
in Europe Influence Food Allergies). The survey was carried out using a specially constructed questionnaire consisting of 51 questions. It involved 400 respondents aged
18+, including 192 males and 208 females from Małopolska region. The sample was
considered representative due to demographic and economic homogeneity of the
whole country. The results show i.a. that 7,8% of the respondents declared to suffer
from food allergies, which is higher than the estimated average percentage of food
allergy people in general population (<1%). However, almost half of them were based
on self-diagnosis. Only one respondent had peanut allergy, most of them were allergies to fruits. All respondents with food allergy had family members with allergy,
which confirms the results of other studies in this area.
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Wstęp
Alergia i nietolerancja pokarmowa były znane już w starożytności, jednakże
w tamtych czasach uważano je jedynie za nieistotne dolegliwości zdrowotne
[Smith 1997]. Obecnie są to jedne z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych na świecie, i stanowią poważny problem w zarządzaniu zdrowiem publicznym. Statystyki występowania i inne informacje dotyczące schorzeń alergicznych
są dostępne na stronach internetowych Światowej Organizacji Zdrowia WHO
(www.who.int), Światowej Organizacji Alergii WAO [www.worldallergy.org], stowarzyszeń osób z alergiami oraz towarzystw alergologicznych. Na poziomie międzynarodowym są to m.in. The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology AAAAI [www.aaaai.org], European Academy of Allergy and Clinical Immunology EAACI [www.eaaci.org] oraz International Food Allergy and Anaphylaxis Alliance [www.foodallergy.org], zrzeszająca ponad 20 różnych organizacji działających na rzecz osób cierpiących na alergie pokarmową. W Polsce działają takie
organizacje jak m.in. Polskie Towarzystwo Alergologiczne [www2.pta.med.pl]
i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP
[www.astma-alergia-pochp.pl] Według portalu www.alergie.mp.pl (medycyna
praktyczna dla pacjentów), co trzecia osoba na świecie cierpi z powodu różnego rodzaju alergii, w tym 1025% populacji choruje na alergiczny nieżyt nosa
(ok. 500 mln ludzi), a ok. 128% na astmę (ok. 300 mln ludzi). Zaobserwowano,
że w niektórych krajach alergie występują aż u 50% dzieci, co oznacza znaczący
wzrost w przeciągu ostatnich kilku dekad. Szacuje się ponadto, że odsetek ten
będzie wciąż wzrastał [Bousquet i in. 2004].
Astma i alergia bardzo często występują razem, a za ich główne przyczyny
uważa się m.in. geny (są dziedziczne), dodatki do żywności i kosmetyków, jakość powietrza, styl życia i zwyczaje żywieniowe. Nie wszystkie przyczyny alergii
zostały w pełni zdiagnozowane. Nie ma też obecnie środka pozwalającego skutecznie leczyć schorzenia alergiczne. Można jedynie zminimalizować ich skutki
poprzez podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Działania te polegają w dużej mierze na eliminacji czynników
chorobotwórczych. W przypadku alergii pokarmowych są to przede wszystkim
alergeny występujące w produktach żywnościowych, tzw., „wielka ósemka
alergenów”, obejmująca mleko krowie, jaja, ryby, skorupiaki, orzechy, orzeszki
ziemne, soję i pszenicę [Wróblewska 2002].
Alergia pokarmowa to rodzaj nietolerancji pokarmowej objawiającej się
niepożądaną reakcją systemu odpornościowego na spożycie określonego produktu, który u innych osób nie powoduje niepożądanych skutków. W zdecy-
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dowanej większości przypadków jest to alergia IgE-zależna3. Może dawać objawy zarówno ze strony skóry (wysypka, obrzęki, atopowe zapalenie skóry) jak i ze
strony układu pokarmowego. W niektórych przypadkach ma bardzo gwałtowny
przebieg i może skutkować anafilaksją. Najczęściej tego typu reakcje występują
po spożyciu orzeszków ziemnych [Sampson 2002, Sampson i McCaskill 1985].
Szacuje się, że alergia pokarmowa występuje u ok. 17% wszystkich cierpiących
z powodu różnych form alergii [Grief 2016]. Częstość występowania alergii pokarmowej w całej populacji wynosi ok. 13%, z czego 58% stanowią dzieci, zaś
w przypadku osób dorosłych odsetek ten wynosi 0,20,5% [Buttriss 2001]. Co
więcej, alergia pokarmowa często współistnieje z innymi typami alergii, np.
alergią wziewną [Vega i in. 2016], co potwierdziły także badania prowadzone
w Polsce [Rymarczyk i in. 2009]
Celem tego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących
wpływu uwarunkowań rodzinnych oraz żywienia w pierwszych miesiącach
życia na występowanie alergii pokarmowych w Polsce. Stanowią one nieopublikowaną dotychczas część badań społecznych prowadzonych w Polsce
w ramach jednego z największych na świecie międzynarodowych projektów
badawczych dotyczących alergii pokarmowych w ostatnich latach – EuroPrevall (FOOD-CT-2005-514000): Występowanie, skutki i przyczyny alergii pokarmowych w Europie. Był to projekt współfinansowany z Programu Ramowego 6, obejmujący (mimo nazwy w tytule) zasięgiem wiele krajów na innych
kontynentach, ponad 70 partnerów  ośrodków badawczych i trwał 4 lata
(20052009). W ramach tego projektu, w badaniach klinicznych wzięło łącznie
udział m.in. ponad 10 tys. dzieci, także z Polski. Opisane w tym artykule badania zostały zrealizowane, jako część pakietu roboczego WP2.3 (Jak różnice
dietetyczne i zmiany zwyczajów żywieniowych w Europie wpływają na występowanie alergii). Celem tego pakietu była przede wszystkim identyfikacja czynników dietetycznych warunkujących występowanie alergii pokarmowych,
w szczególności alergii na orzeszki ziemne, jako silnego alergenu, odpowiadającego za największą liczbę reakcji anafilaktycznych.
W pierwszej części artykułu sporządzono przegląd największych projektów
badawczych dotyczących badań nad alergiami. Drugą część poświęcono metodologii badań opartej o ankietę opracowaną w ramach projektu EuroPrevall. Kolejna część to omówienie wyników badań, stanowiących fragment

3
Nie wszystkie reakcje alergiczne wynikają z produkcji przeciwciał IgE, np. w celiakii rolę
odgrywają limfocyty T.
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tej ankiety, w zakresie występowania różnych form alergii u respondentów
i ich rodzin, sposobu wczesnego żywienia oraz diety ich dzieci.

Projekty badawcze dotyczące przyczyn i skutków
występowania alergii w Polsce i na świecie
Badania dotyczące schorzeń alergicznych cieszą się w ostatnich latach dużą
popularnością, o czym świadczą liczne projekty badawcze realizowane w tym
zakresie, oraz napisane na podstawie ich wyników publikacje. W ramach Programów Ramowych (obecnie: Horyzont 2020), oprócz wyżej wspomnianego
projektu EuroPrevall, od wielu lat realizowane były (i niektóre są nadal) następujące projekty, m.in. (www.cordis.europa.eu):
 PROTALL (FAIR984356, 19992001): Alergeny pokarmowe pochodzenia
roślinnego – związek pomiędzy alergennością a aktywnością biologiczną;
 PDCAAE (QLK4-CT-1999-01288, 20002004): Występowanie i czynniki
wpływające na rozwój alergii i astmy u dzieci w Europie;
 PARSIFAL (QLK4-CT-1999-01391, 20002004): Zapobieganie alergii – czynniki ryzyka uczuleń u dzieci związane z rolnictwem i stylem życia;
 AIRALLERG (QLK4-CT-2000-00073, 20012004): Wpływ zanieczyszczenia
powietrza na rozwój alergii u dzieci;
 ALLERGEST (QLK1-CT-2001-01239, 20022004): Wpływ trawienia na alergenność produktów żywnościowych;
 FAREDAT (QLK4-CT-2001-00301, 20022004): Ewaluacja ryzyka alergii pokarmowych bazujące na ulepszonych testach i diagnostyce alergii;
 PASTURE (QLK4-CT-2001-00250, 2002-2006): Zapobieganie alergiom –
badania prowadzone w środowisku wiejskim;
 INFORMALL (QLK1-CT-2002-02284, 20032005): Komunikowanie na temat
alergii pokarmowych – informacja dla konsumentów, rządzących i przemysłu;
 INFABIO (QLK1-CT-2002-02606, 20032006): Wpływ diety i stylu życia na
ryzyko zakażenia przewodu pokarmowego i alergie na wczesnym etapie
życia; wiedza, nastawienie i potrzeby konsumentów;
 FORALLVENT (31708, 20062009): Forum na rzecz zapobiegania alergiom;
 GALTRAIN (20524, 20062010): Ekspozycja na mikroorganizmy i wpływ na
rozwój schorzeń alergicznych;
 EFRAIM (211911, 20082012): Mechanizmy wczesnej zapobiegawczej ekspozycji na alergeny mające wpływ na rozwój alergii;
 MEDALL (261357, 20102015): Mechanizmy rozwoju alergii;
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 iFAAM (312147, 20132017): Zintegrowane podejście do alergenów po-

karmowych i zarządzania ryzykiem związanych z alergiami (stanowi kontynuację projektu EuroPrevall).
W ramach ww. projektu EuroPrevall powstało kilkadziesiąt publikacji dotyczących różnych aspektów występowania alergii pokarmowych, nie tylko
w Europie, ale i na całym świecie, np. diagnostyka alergii pokarmowych IgE
zależnych – stan obecny i perspektywy [Asero i in. 2007], przegląd czynników
wpływających na występowanie alergii na orzeszki ziemne [Boulay i in. 2008],
czynniki wpływające na zakres i występowanie alergii pokarmowych [Cochrane i in. 2009], potrzeby informacyjne i preferencje konsumentów z alergią
pokarmową [Cornelisse-Vermaat 2008], społeczno-ekonomiczne skutki alergii
i ich pomiar [Flokstra-deBlok i in. 2008, Fox i in. 2009], pomiar poziomu jakości
życia osób z alergią z zastosowaniem opracowanego w tym celu kwestionariusza [DunnGalvin i in. 2008, Flokstra-deBlok i in. 2009], alergia a płeć [DunnGalvin i in. 2006], wpływ żywienia niemowląt na alergie [Grimshaw i in. 2009;
Boulay i in. 2015], analiza chemiczna wybranych alergenów (Lauer i in. 2008],
zarządzanie ryzykiem związanym z alergiami w łańcuchu żywnościowym
[Kerbach i in. 2009], i wiele innych. Podsumowanie tego projektu wraz z wykazem publikacji można znaleźć w końcowym raporcie EuroPrevall
[http://cordis.europa.eu/result/rcn/51771_pl.html]
Jednym z największych przedsięwzięć badawczych dotyczących występowania alergii w Polsce był projekt „Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce” [www.ecap.pl]4. Objął on ponad 22 tys. mieszkańców Polski. Aż u 40%
osób badanych stwierdzono występowanie alergii, a u jednej czwartej z nich
zanotowano aktywną postać choroby. Zbadano populację mieszkańców
ośmiu dużych miast Polski i jednego regionu czystego ekologicznie. Okazało
się, że osoby mieszkające na wsi średnio dwukrotnie rzadziej cierpią na choroby alergiczne. Tym samym badania potwierdziły znaną od lat tezę, że alergiom sprzyja rosnący poziom zanieczyszczenia w miastach. Badania wykazały
również, że 4 mln Polaków ma objawy astmy oskrzelowej. U ok. 70% cierpiących na nią osób, choroba pozostaje nierozpoznana. Astmę często poprzedzają różne objawy alergii. Alergie najczęściej występują u osób do 30 roku życia.
Jednym z głównych wniosków tego projektu było stwierdzenie, że w zakresie
4
Projekt celowy nr 6 PO5 2005 C/06572 "Wdrożenie systemu profilaktyki i wczesnej wykrywalności chorób alergicznych w Polsce" (ECAP  Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce),
przeprowadzany na zlecenie Ministra Zdrowia, stanowiący kontynuację międzynarodowych
badań European Community Respiratory Health Survey II (ECRHS II) oraz International Study of
Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC).
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badań nad alergiami, w Polsce jest jeszcze dużo do zrobienia. Projekt ten nie
dotyczył jednak alergii pokarmowych, a miał na celu zbadanie częstości występowania astmy, alergicznego nieżytu nosa i alergii skórnych. Wciąż brakuje
dokładnych danych na temat występowania i przyczyn alergii pokarmowych,
a istotność problemu wymaga wielokrotnego powtarzania badań, zarówno
społecznych, jak i klinicznych, przez różne ośrodki badawcze.

Metodyka badań
Przedstawione w obecnym artykule wyniki zostały opracowane na podstawie
polskiej części badań projektu EuroPrevall, pakietu WP 2.3 (Jak różnice dietetyczne i zmiany zwyczajów żywieniowych w Europie wpływają na występowanie
alergii). Oprócz Polski, w badaniach realizowanych w ramach tego pakietu
wzięli udział partnerzy z trzech innych krajów: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz
Bułgarii5. W pierwszej kolejności sporządzono studia literaturowe i przeprowadzono grupy fokusowe z konsumentami, kobietami w ciąży, matkami małych dzieci oraz osobami cierpiącymi na różne formy alergii pokarmowych. Na
podstawie wyników tych badań, skonstruowano kwestionariusz badawczy
złożony z 51 pytań, pogrupowanych następująco:
 alergie pokarmowe i choroby atopowe,
 alergia na orzeszki ziemne,
 wczesny kontakt z alergenem,
 zwyczaje żywieniowe,
 konsumpcja orzeszków ziemnych,
 dieta podczas ciąży i karmienia piersią,
 dieta po odstawieniu dziecka od piersi,
 produkty nieżywnościowe zawierające alergeny.
Pilotażową wersję badań zrealizowano w Hiszpanii w 2008 r. na próbie 50
osób różnej narodowości, a następnie zmodyfikowano ankietę, która została
przetłumaczona na 3 języki: polski, hiszpański i bułgarski. W każdym kraju
zbadano ok. 400 osób w wieku 18+. W Polsce próba objęła 192 mężczyzn
i 208 kobiet, zamieszkujących teren Małopolski, którą uznano za reprezentatywną ze względu na jednorodność demograficzną i ekonomiczną ludności
w poszczególnych regionach kraju. Próba dobrana była w taki sposób, aby
była reprezentatywna dla całej Polski w oparciu o strukturę demograficzną
Polski, według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego. Ba5
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danie miało formę bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego. Wywiady
były prowadzone przez dwóch przeszkolonych w tym celu ankieterów – studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pojedynczy wywiad trwał 1540 minut.
Dane z ankiet wprowadzono do programu SPSS, za pomocą którego dokonano analizy statystycznej. Dane z czterech krajów zanalizowano odrębnie,
a następnie skonsolidowano celem dokonania analizy porównawczej. Poniżej
przedstawiono część wyników badań prowadzonych w Polsce, dotyczących
uwarunkowań rodzinnych występowania alergii, w tym rodzaju porodu i sposobu karmienia6. Te czynniki uznawane są przez wiele źródeł za kluczowe, jeśli
chodzi o występowanie alergii.

Wyniki badań
Profil respondentów
W tabeli 1. przedstawiono wybrane cechy badanej grupy respondentów, dotyczące ich sytuacji demograficznej i ekonomicznej.
Tabela 1. Profil respondentów (N=400 osób)
Cecha
Płeć
Kobieta
Mężczyzna
Wiek
1829 lat
3049 lat
5064 lat
65+ lat
Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe

Częstość występowania (n)

Procent ważnych odpowiedzi (%)

208
192

48,0
52,0

97
136
99
68

24,2
34,0
24,8
17,0

12
2
161
217

3,0
0,5
41,0
55,2

6

W tej publikacji pominięto kwestie związane z konsumpcją orzeszków ziemnych i jej
wpływem na występowanie alergii na orzeszki ziemne, jako że w Polsce na 400 ankietowanych
osób zaledwie jedna deklarowała alergię na orzeszki ziemne.
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Tab. 1. cd.

Cecha
Stan cywilny
Kawaler/Panna
Żonaty/ Zamężna/ Żyjący w związku nieformalnym
Rozwiedziony/a lub w separacji
Wdowiec/Wdowa
Liczba dzieci
0
1
2
3
4 i więcej
Forma zatrudnienia
Niepełny wymiar/cały etat
Bezrobotny
Własna działalność gospodarcza
Emeryt/rencista/student/niepełnosprawny
Charakter pracy/stanowisko
Urzędnik, pracownik umysłowy
Pracownik fizyczny
Inny
Dochód miesięczny
6011000 PLN
10012500 PLN
25015000 PLN
Powyżej 5000 PLN

Częstość występowania (n)

Procent ważnych odpowiedzi (%)

121

31,0

213

54,8

24
31

6,2
8,0

166
91
109
26
8

41,7
22,7
27,2
6,4
2,0

230
9
42
19

57,5
2,3
10,4
29,8

154
61
44

47,9
18,5
13,7

42
213
77
12

11,3
57,
20,6
3,2

Źródło: opracowanie własne.

W badanej grupie dominowały osoby w wieku 3049 lat (34%). Większość
– ponad połowa (55%) respondentów deklarowała posiadanie wyższego wykształcenia, przy czym kwestionariusz nie rozróżniał, czy było to wykształcenie
na poziomie licencjackim/inżynierskim, magisterskim, czy też jeszcze wyższym. Osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym stanowiły łącz-
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nie zaledwie 3,5%. Ponad połowa odpowiadających (54,8%) to także osoby
żyjące w związku formalnym bądź nieformalnym, przy czym brak jest w kwestionariuszu informacji, czy wcześniej osoby te były rozwiedzione bądź
owdowiałe (te kategorie zostały ujęte osobno, i wynosiły odpowiednio 6,2%
i 8%). Aż 41% badanych to osoby bezdzietne, 27% to osoby posiadające 2
dzieci, niewiele mniej (22,9%) – 1 dziecko. Zdecydowana większość respondentów jako formę zatrudnienia podała niepełny wymiar/cały etat (57,5%) nie
pytano jednak o rodzaj umowy, i pracowała jako urzędnik/pracownik umysłowy (47,9%). Najczęściej zaznaczanym przedziałem dochodu miesięcznego
był przedział 1001–2500 PLN. Dla uproszczenia w dalszej części przedstawiono wyniki bez podziału na płeć respondentów czy inną cechę (co zostało jednak uwzględnione w innych badaniach).

Ocena częstości występowania różnych form alergii
Pierwsza grupa pytań dotyczyła charakterystyki różnych form alergii pokarmowych (w odniesieniu do najczęściej występujących alergenów), nie pokarmowych i chorób atopowych. Wyniki wybranych pytań przedstawiono w tab.
2 i 3.
Tabela 2. Charakterystyka alergii pokarmowych (N=400 osób)
Cecha
Czy respondent ma alergię pokarmową
Tak
Nie
Bd.
w tym alergię na:
orzeszki ziemne
orzechy
ryby
owoce morza
mleko
jajka
zboża/gluten
owoce
warzywa
inne

Częstość występowania (n)

Procent ważnych
odpowiedzi

31
368
1

7,8
92,0
0,2

1
4
4
2
5
0
3
8
4
3

0,2
1,0
1,0
0,5
1,3
0,0
0,8
2,0
1,0
0,8
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Tab. 2. cd.

Cecha
Wiek respondenta a alergia pokarmowa
1829 lat
3049 lat
5064 lat
65 lat i więcej
Liczba współwystępujących alergii pokarmowych
1
2
3
4 i więcej
Sposób diagnozy alergii
diagnoza własna
stwierdzona przez lekarza

Częstość występowania (n)

Procent ważnych
odpowiedzi

12
13
3
3

38,7
41,9
9,7
9,7

18
4
1
1

4,5
1,0
0,3
0,3

180
220

45,0%
55,0%

Bd. – brak danych.
Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie, czy dany respondent choruje na alergię pokarmową, twierdząco odpowiedziało 7,8% badanych (n = 31). Jako czynnik powodujący alergie
pokarmowe najwięcej osób wskazało owoce (n = 8), a najmniej  alergię na
orzeszki ziemne (n=1). Nikt spośród alergików nie wskazał, że ma alergię na
jajka. Dane także wskazują, że większość chorych ma alergię tylko na jeden
produkt (n = 18). Występowanie alergii pokarmowej wydaje się być ponadto
powiązane z wiekiem, gdyż najwięcej respondentów z alergią pokarmową
występowało w przedziale wiekowym 3049 lat oraz 1829 lat (ok. 42% i 38%,
odpowiednio), w pozostałych grupach odsetek alergików wynosił 10%. Test
chi-kwadrat nie wykazał natomiast związku pomiędzy występowaniem alergii
a płcią ankietowanych (χ2 = 1,064, p = 0,302). Respondentom zadano także
pytanie dotyczące sposobu, w jaki ich alergia została zdiagnozowana. Wyniki
pokazały, że prawie 45% osób z alergią pokarmową diagnozuje ją u siebie
samodzielnie. Diagnoza lekarska ma miejsce za pomocą testów skórnych lub
RAST.

120

Badanie wpływu uwarunkowań rodzinnych i wczesnego żywienia na występowanie…

Tabela 3. Charakterystyka alergii nie pokarmowych i chorób atopowych
(N=400 osób)
Procent ważCzęstość wyCecha
nych odpowiestępowania (n)
dzi (%)
Czy respondent ma alergię nie pokarmową
Tak
59
14,8
Nie
333
83,2
Bd.
8
2,0
w tym alergię na:
pyłki
53
13,3
leki/antybiotyki/penicylinę
0
0,0
kurz/roztocza
11
2,8
sierść zwierząt
14
3,5
chemikalia
4
1,0
metale
4
1,0
ukąszenia owadów
1
0,3
lateks/gumę
0
0,0
inne
2
0,5
Występowanie chorób atopowych
astma oskrzelowa
17
4,3
egzema (alergiczne zmiany skórne)
11
2,8
katar sienny (nieżyt nosa)
65
16,3
Liczba współwystępowania alergii, które
nie są pokarmowe
1
39
9,8
2
8
2,0
3
5
1,3
4 i więcej
4
1,0
Źródło: opracowanie własne.

Jeśli chodzi o alergie niepokarmowe (tab. 3), występowały one w badanej
grupie znacznie częściej niż pokarmowe (u 15% badanych), przy czym dominowała alergia na pyłki roślin. Najczęściej występującą wśród respondentów
chorobą atopową był katar sienny (nieżyt nosa) (16,3%), spowodowany m.in.
przez pyłki, natomiast najrzadziej – zmiany skórne (2,8%).
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Występowanie zachorowania na alergię w rodzinach respondentów
Wcześniejsze badania wykazały, że skłonność do alergii jest dziedziczna, mimo iż geny nie stanowią głównego czynnika zachorowań na alergie [du Toit
i in. 2016]. W drugiej grupie pytań respondenci zostali poproszeni o wskazanie, który z członków rodziny ma alergię pokarmową i inne formy alergii
i w jaki sposób zostały one zdiagnozowane. Dla każdego typu alergii (pokarmowa, astma, atopowe zapalenie skóry, katar sienny) poproszono o wypełnienie macierzy, w których należało wymienić nazwę alergii przy każdym
z podanych członków rodziny, tj.: żona/mąż, dzieci, matka, ojciec, brat/siostra,
wujek/ciocia, kuzyni, siostrzeńcy/bratankowie, dziadkowie, wnuki, teściowie/macocha/ojczym/pasierb/pasierbica, rodzeństwo gdy wspólne jest tylko
jedno z rodziców, inni (proszę podać). Następnie należało doprecyzować
w odpowiadającej im rubryce, w jaki sposób dana alergia została zdiagnozowana, tj.: diagnoza własna, test skórny, test RAST, podwójnie ślepa próba pokarmowa placebo, inna (jaka), „nie wiem”7. Brak wiedzy respondenta zakładano również wtedy, gdy zostawił w rubrykach puste miejsce. Ze względu na
obszerność badań, w tab. 4. przedstawiono jedynie wyniki dotyczące częstości występowania głównych typów alergii w rodzinach ankietowanych osób.
Tabela 4. Występowanie alergii w rodzinie respondentów (N=400)
Cecha
Czy ktoś z rodziny ma alergię pokarmową
Tak
Nie
Nie wiem
Bd.
Czy ktoś z rodziny ma astmę
Tak
Nie
Nie wiem
Brak danych

Częstość występowania (n)

Procent ważnych
odpowiedzi

60
240
93
7

15,0
60,0
23,3
1,7

67
260
65
8

16,8
65,0
16,2
2,0

7
Wyników dotyczących tej części pytania nie przedstawiono w obecnej pracy, jako że nie
mają one bezpośredniego związku z założonym w tym artykule celem badawczym.
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Czy ktoś z rodziny ma atopowe zapalenie skóry
Tak
Nie
Nie wiem
Bd.
Czy ktoś z rodziny ma katar sienny/
nieżyt nosa
Tak
Nie
Nie wiem
Bd.

16
256
116
12

4,0
64,0
29,0
3,0

82
201
102
1

20,5
50,3
26,0
0,2

Bd. – brak danych
Źródło: opracowanie własne.

Według przedstawionych w tab. 4 danych, u członków rodziny respondentów również najczęściej występował katar sienny/nieżyt nosa (20,5%), a najrzadziej – atopowe zapalenie skóry (4,0%). Rys. 1. prezentuje zestawienie odsetka osób z alergią oraz respondentów deklarujących występowanie danej
alergii u któregoś z członków rodziny. W przypadku astmy (która w każdym
prawie przypadku była diagnozowana przez lekarza), odsetek chorych na tę
chorobę krewnych respondentów znacznie przewyższał odsetek samych badanych z tą chorobą.
Rysunek 1. Występowanie alergii w rodzinie respondentów z alergiami

Źródło: Opracowanie własne.
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U wszystkich ankietowanych z alergiami zanotowano przypadki chorych
krewnych. Test chi-kwadrat wykazał ponadto istnienie zależności pomiędzy
występowaniem alergii u respondenta a występowaniem alergii u któregoś
z członków jego rodziny (χ2(1) = 90,191, p<0,001). Dalsze testy8 wykazały również zależność pomiędzy:
 występowaniem alergii pokarmowej u danego respondenta a astmą u jego
krewnych (χ2(1) = 47,548, p<0,001), co oznacza, że prawdopodobieństwo
zachorowania na alergię pokarmową jest wyższe, jeśli w rodzinie występuje astma; co więcej,
 występowaniem alergii pokarmowej u danego respondenta a występowaniem alergicznych zmian skórnych u jego krewnych (χ2(1) = 17,537,
p=<0,001),
 występowaniem alergii pokarmowej u danego respondenta a występowaniem kataru siennego/nieżytu w jego rodzinie (χ2(1) = 22,844, p<0,001),
 występowaniem alergii niepokarmowej i pokarmowej (χ2(1) = 109,681,
p<0,001), co oznacza, że osoba cierpiąca na alergię niepokarmową ma
większe szanse na zachorowanie na alergię pokarmową.
Powyższe dane wskazują, że uwarunkowania rodzinne pełnią istotną rolę
w występowaniu alergii.

Rodzaj porodu i sposób karmienia dziecka
Trzecia grupa pytań dotyczyła rodzaju porodu, w jaki przyszły na świat dzieci
respondentów, oraz sposobu ich żywienia. Według niektórych źródeł, cesarskie cięcie zwiększa ryzyko wystąpienia alergii u dziecka na skutek opóźnionego procesu kolonizacji bakteryjnej [Eggesbo i in. 2003]. Innym czynnikiem
jest karmienie piersią, które według powszechnej opinii zmniejsza ryzyko
alergii, aczkolwiek najnowsze badania nie potwierdziły takiego związku [Jelding-Dannemand i in. 2015]. Respondenci byli również poproszeni o zaznaczenie, które z dzieci było karmione piersią dłużej niż 6 miesięcy, oraz w którym miesiącu przestało być karmione piersią. Zapytano również, czy dziecko
w późniejszym wieku przestrzegało jakiejś specjalnej diety. Wyniki przedstawiono w tab. 5.

8
Zależności te zostały potwierdzone także w badaniach międzynarodowych, obejmujących
te same pytania i podobną liczebność badanych w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Bułgarii.
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Tabela 5. Rodzaj porodu i sposób karmienia dzieci (N=400)

Dzieci urodzone
przez CC
Tak
Nie
Nie wiem
Wstrzymuję się od
odpow.
Ogółem
Bd.
Sposób karmienia
Piersią
Gotowa odżywka
Inaczej
Ogółem
Bd.
Tak
Nie
Nie wiem
Ogółem
Bd.
Nie
Tak
Ogółem
Bd.

Dziecko 1
(n)
(%)

Dziecko 2
(n)
(%)

Dziecko 3
(n)
(%)

Dziecko 4
(n)
(%)

OGÓŁEM
(n)
(%)

28
196
5

12,2
85,2
2,2

13
122
3

9,4
87,8
2,1

2
31
2

5,7
88,6
5,7

0
8
0

0,0
100,0
0,0

43
357
10

10,4
86,7
2,4

1

0,4

1

0,7

0

0,0

0

0,0

2

0,5

230
170

100,0

139
261

100,0

35
365

100,0

8
392

100,0

412

100,0

190 82,6 117 83,6
31
88,6
6
26
11,3
15
10,7
1
2,9
0
14
6,1
8
5,7
3
8,6
2
230 100,0 140 100,0
35
100
8
170
260
365
392
Karmienie piersią dłużej niż 6 miesięcy9
79
36,2
48
36,4
8
22,9
1
116 53,2
70
53,0
22
62,9
6
23
10,6
14
10,6
5
14,3
1
218 100,0 132 100,0 35 100,0
8
182
268
365
392
Czy dzieci mają jakąś specjalną dietę
226 99,6 138 100,0 33
97,1
8
1
0,4
0
0,0
1
2,9
0
227 100,0 138 100,0 34 100,0
8
173
262
366
392

75,0
0,0
25,0
100,0

344
42
27
413

83,3
10,2
6,5
100,0

12,5
75,0
12,5
100,0

136
214
43
393

34,6
54,5
10,9
100,0

100,0
0,0
100,0

405
2
407

99,5
0,5
100,0

Cc – cięcie cesarskie, Bd. – brak danych
Źródło: Opracowanie własne.

Zdecydowana większość dzieci respondentów przyszła na świat poprzez
poród naturalny (86,7%), odsetek cesarskich cięć był stosunkowo niski
(10,4%). Większość respondentów także (83,3%) deklarowała, że ich dzieci
były karmione piersią, przy czym jedynie 34,6% dzieci było karmionych natu9
Oprócz tego poproszono o zaznaczenie, w którym miesiącu życia każde z dzieci zostało
odstawione od piersi.
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ralnie dłużej niż 6 miesięcy (czyli tyle, ile wynosi zalecany okres karmienia
piersią). Odsetek ten jest jednak dużo niższy w przypadku trzeciego i czwartego dziecka (22,9% i 12,5%, odpowiednio). Natomiast prawie wszystkie dzieci
badanych osób (99,5%) nie musiały przestrzegać żadnej specjalnej diety, co
świadczy o tym, że nie chorowały na alergię pokarmową.

Wnioski
Przedstawione w obecnym artykule badania stanowią polską część badań
społecznych prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego EuroPrevall, finansowanego z Programu Ramowego 6 i dotyczącego przyczyn występowania alergii pokarmowych w Europie. Badania te obejmowały kilka etapów, m.in. grupy fokusowe i wywiady pogłębione, na podstawie których skonstruowano kwestionariusz, obejmujący ponad 50 pytań
skierowanych do losowo wybranych 400 dorosłych osób z regionu Małopolski. Ze względu na jednorodność etniczną Polski, wyniki uznano za reprezentatywne dla całego kraju. Najważniejsze wnioski wynikające z powyższych
badań są następujące:
1. Odsetek osób twierdzących, że mają alergię pokarmową wynosił 7,8%10, co znacznie przewyższa średni szacowany odsetek chorych na alergię pokarmową dorosłych w populacji ogólnej (który wynosi poniżej 1%, np. Buttriss 2001).
2. Najwięcej osób spośród chorych na alergię pokarmową wskazało, że ma alergię na owoce, natomiast najmniej – na orzeszki ziemne. Nikt nie wskazał, że ma alergię na jaja.
3. Zdecydowana większość osób z alergią jest wrażliwa tylko na jeden produkt.
4. Nie wykazano związku pomiędzy zachorowaniem na alergię a płcią respondentów.
5. Prawie połowa osób deklarujących, że choruje na alergię (45%), zdiagnozowała ją
u siebie samodzielnie, co stanowi podstawowe ograniczenie badań – objawy alergii
mogą w rzeczywistości wskazywać na nietolerancję pokarmową, niebędącą alergią.
6. Wśród alergii niepokarmowych najwyższy odsetek (13,5%) to alergia na pyłki roślin
(pyłkowa, objawiająca się najczęściej alergicznym nieżytem nosa), co mieści się
w granicach podawanych przez inne źródła – 10–21% (np. ogólnopolskie badania
www.ecap.pl).
7. Występowanie alergii pokarmowej jest związane z wiekiem – najwięcej respondentów deklarujących tę alergię to osoby w wieku 18-49 lat.
8. U wszystkich ankietowanych alergików stwierdzono przypadki chorych na alergię
wśród krewnych, co potwierdza także wyniki innych badań w tym zakresie [np. Si-

10
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cherer i in. 2000]. Co więcej, występowanie alergii pokarmowej u danego respondenta jest związane z występowaniem u krewnych także innego rodzaju alergii
(nie tylko pokarmowej) oraz astmy.
9. Mimo, iż większość dzieci respondentów przestała być karmiona piersią przed upływem 6 miesiąca życia, 99,5% z nich nie musi przestrzegać żadnej specjalnej diety, co
oznacza, że niemają na alergii pokarmowej. W tym zakresie konieczne są dalsze badania dotyczące wpływu długości okresu karmienia piersią oraz diety matek karmiących na występowanie alergii pokarmowych. Mimo powszechnych zaleceń, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko alergii, ostatnie badania nie potwierdziły takiego
związku [np. Jelding-Dannemand i in. 2015].
W artykule przedstawiono jedynie część badań, pominięto aspekty związane
z wpływem konsumpcji orzeszków ziemnych na częstość występowania alergii na te
orzeszki (czego dotyczyła większość pytań w ankiecie), ze względu na fakt, iż tylko
jeden respondent wskazał, że ma alergię na orzeszki arachidowe. Raportowanie tej
części wyników ma zatem sens jedynie w kontekście porównań z wynikami uzyskanymi w innych krajach.
Podziękowania
Autorki dziękują za wykonanie przeprowadzenie badań ankietowych studentkom Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: Urszuli Urbańskiej, Natalii Stefanii i Urszuli Kuli,
oraz członkom konsorcjum, z którymi współpracowały w ramach konsorcjum EuroPrevall
za inspiracje do badań i dyskusję nad tworzeniem kwestionariusza ankiety.

Bibliografia
Asero R., Ballmer-Weber B.K., Beyer K., Conti A., Dubakiene R., Fernandez-Rivas M., HoffmannSommergruber K., Lidholm J., Mustakov T., Oude Elberink J.N., Pumphrey R.S., Stahl Skov P.,
van Ree R., Vlieg-Boerstra B.J., Hiller R., Hourihane J.O., Kowalski M., Papadopoulos N.G., Wal
J.M., Mills E.N., Vieths S. (2007), IgE-Mediated food allergy diagnosis: current status and new
perspectives, „Molecular Nutrition and Food Research“, nr 51, s. 135–147.
Boulay A., Gancheva V., Houghton J., Strada A., Sora B., Sala R., Rowe G. (2015), Peanut exposure
during pregnancy, breastfeeding and complementary feeding: perceptions of practices in four
countries, “International Journal of Consumer Studies”, nr 39(1), s. 51–59.
Boulay A., Houghton J., Gancheva V., Sterk Y., Strada A., Schlegel-Zawadzka M., Sora B., Sala R.,.
van Ree R., Rowe G. (2008), EuroPrevall review factors affecting incidence of peanut allergy:
priorities of research and policy, „Allergy“ 63 (7), s. 797–809.
Bousquet J., Ansotegui R., van Ree R., Burney P.G., Zuberbier T., van Cauwenberge P. (2004),
Europen Union meets the challenge of the growing importance of allergy and asthma in Europe,
„Journal of Allergy“, nr 59, s. 1–4.

127

Anna Prusak, Małgorzata Schlegel-Zawadzka

Buttriss, J. (2001), Food allergy and intolerance: what are the facts?, „Student BMJ“, nr 9, s. 367–369.
Cochrane S., Beyer K., Clausen M., Wjst M., Nicoletti C., Szepfalusi Z., Savelkoul H., Breiteneder H.,
Manios Y., Crittenden R., Burney P. (2009), Factors influencing the incidence and prevalence of
food allergy, “Allergy”, nr 64(9), s. 1246–1255.
Cornelisse-Vermaat J.R., Pfaff S., Voordouw J., Frewer L.J., Theodoridis G., Woestman L. (2008),
The information needs and preferences of food allergic consumers. The views of stakeholders
regarding information scenarios, “Trends in Food Science and Technology”, nr 19, s. 669–
676.
de Blok B.M., Vlieg-Boerstra B.J., Oude Elberink J.N., Duiverman E.J., DunnGalvin A., Hourihane
J.O., Cornelisse-Vermaat J.R., Frewer L., Mills C., Dubois A.E. (2007), A framework for measuring the social impact of food allergy across Europe: a EuroPrevall state of the art paper, “Allergy”, nr 62(7), s. 733–737.
du Toit G., Tsakok T., Lack S., Lack G. (2016), Prevention of food allergy, “Journal of Allergy and
Clinical Immunology”, nr 137(4), s. 998–1010.
DunnGalvin A., Hourihane J.O., Frewer L., Knibb R.C., Oude Elberink J.N., Klinge I. (2006), Incorporating a gender dimension in food allergy research: a review, “Allergy”, nr 61(11), s. 1336–1343.
Eggesbø M., Botten G., Stigum H., Nafstad P., Magnus P. (2003), Is delivery by cesarean section a risk
factor for food allergy?, “Journal of Allergy and Clinical Immunology”, nr 112(2), s. 420–426.
Fox M., Mugford M., Voordouw J., Cornelisse J., Antonides G., Frewer L. (2009), Social and economic costs of food allergies in Europe: the development of a socioeconomic impact questionnaire, “Health Service Research”, nr 44(5, Pt 1), s. 1662–1678.
Grief S. (2016), Food Allergies. „Primary Care: Clinics in Office Practice“, nr 43(3), s. 375–391.
Grimshaw K.E., Allen K., Edwards C.A., Beyer K., Boulay A., van der Aa L.B., Sprikkelman A., Belohlavkova S,. Clausen M., Dubakiene R., Duggan E., Reche M., Marino L.V., Nørhede P., Ogorodova L., Schoemaker A., Stanczyk-Przyluska A., Szepfalusi Z., Vassilopoulou E., Veehof S.H.,
Vlieg-Boerstra B.J., Wjst M., Dubois A.E. (2009), Infant feeding and allergy prevention: a review
of current knowledge and recommendations. A EuroPrevall state of the art paper, “Allergy”, nr
64(10), s. 1407–1416.
http://alergie.mp.pl/chorobyalergiczne/wartowiedziec/57553,rozpowszechnienie-chorobalergicznych-na-swiecie
http://cordis.europa.eu/result/rcn/51771_pl.html
Jacobsen B., Hoffmann-Sommergruber K., Have T.T., Foss N., Briza P., Oberhuber C. Radauer C.,
Alessandri S., Knulst A.C., Fernandez-Rivas M., Barkholt V. (2008), Purification and characterization of egg allergens Gal d 1, 2, 3, 4 and 5, “Molecular Nutrition and Food Research”, nr
52(2), s. 176–185.

128

Badanie wpływu uwarunkowań rodzinnych i wczesnego żywienia na występowanie…

Jelding-Dannemand E., Malby Schoos A.M., Bisgaard H. (2015), Breast-feeding does not protect
against allergic sensitization in early childhood and allergy-associated disease at age 7 years,
“Journal of Allergy and Clinical Immunology”, nr 136(5), s. 1302–1308.
Kerbach S., Alldrick A.J., Crevel R.W.R., Domotor L., DunnGalvin A., Mills C., Pfaff S., Poms R.L.,
Popping B., Tomoskozi S. (2009), Managing food allergens in the food supply chain – viewed
from different stakeholder perspectives, “Quality Assurance and Safety of Crops & Foods”, nr
1(1), s. 50–60.
Rymarczyk B., Gluck J., Jóźwiak P., Rogala B. (2009), Częstość występowania i charakterystyka
reakcji nadwrażliwości na pokarmy w populacji śląskiej – badanie ankietowe, “Alergia Astma
Immunologia”, nr 14(4), s. 248–251.
Sampson H. (2002), Clinical practice. Peanut allergy, „The New England Journal of Medicine“, nr
346(17), s. 1294–1299.
Sampson H., McCaskill C. (1985), Food hypersensitivity and atopic dermatitis: evaluation of 113
patients. „Journal of Paediatrics“, nr 107, s. 669–675.
Sicherer S.H., Furlong T.J., Maes H.H., Desnick R.J., Sampson H.A., Gelb B.D. (2000), Genetics of
peanut allergy: a twin study, “Journal of Allergy and Clinical Immunology”, nr 106, s. 53–56.
Smith E. (1997), Food allergy and intolerance: an international chemical safety perspective, „Environmental Toxicology and Pharmacology“, nr 4(1–2), s. 3–7.
Vega F., Panizo C., Dordal M.T., González M.L., Velázquez E., Valero A., Sánchez M.C., Rondón C.,
Montoro J., Matheu V., Lluch-Bernal M., González R., Fernández-Parra B., Del Cuvillo A.,
Dávila I., Colás C., Campo P., Antón E., Navarro A.M. (2016), Relationship between respiratory
and food allergy and evaluation of preventive measures, “Alergologia et Immunopathologia”,
nr 44(3), s. 263–275.
Wróblewska B. (2002), Wielka ósemka alergenów pokarmowych, „Alergia“, nr 4(15).
www.aaaai.org
www.alergie.mp.pl
www.astma-alergia-pochp.pl
www.cordis.europa.pl
www.eaaci.org
www.ecap.pl
www.foodallergy.org
www.who.int
www.worldallergy.org
www2.pta.med.pl

129

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE
Wydawnictwo SAN  ISSN 1733-2486
Tom XVII Zeszyt 12 Część 3 ss. 131-145

Karol Korczak1
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Płaszczyzny oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia
The Areas of E-health Projects Evaluation
Abstract: The article presents the three areas of e-health projects evaluation. These
are health, praxeology and investment. The article also contains analysis of the possibilities of such evaluations at various stages of project implementation (ex-ante, during implementation, ex-post). The author discusses also some aspects of the comprehensive (covering presented areas) evaluation of e-Health. During the work on article
the author used a bibliographic analysis, logical reasoning, and the method of synthesis.
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Wprowadzenie
Tempo realizacji przedsięwzięć informatycznych w polskim sektorze ochrony
zdrowia nie należy do najszybszych w Europie. W dalszym ciągu wiele strategicznych projektów o zasięgu ogólnokrajowym oraz regionalnym oczekuje na
wdrożenie, ponowną analizę, czy też w lepszym przypadku rozbudowę funkcji
zapewniających lepszą interakcję z użytkownikami. Niemniej jednak należy
podkreślić, że coraz więcej podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
a co za tym idzie także konsumentów opieki zdrowotnej wykorzystuje narzędzia z zakresu e-zdrowia2. Należą do nich m. in. elektroniczna rejestracja na
wizytę, dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wyników badań, elektroniczna wymiana danych między podmiotami, przedłużanie recept
oraz zamawianie wizyty domowej, e-konsultacje, e-porady, czy też e-recepty,
1

E-mail: karolk@uni.lodz.pl
Rozumiane w tym przypadku, jako „wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania wszelkich działań związanych z ochroną zdrowia” [Główny
Urząd Statystyczny 2014], ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania internetowych technologii wspomagających proces udzielania świadczeń zdrowotnych [Wyatt, Liu 2002, s. 809].
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e-skierowania i e-zlecenia. Do pełnej realizacji wytycznych dotyczących tak
istotnych kwestii jak prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej
[Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 636 z późn. zm.)] czy też zapewnienie transgranicznej opieki zdrowotnej [Parlament Europejski, Rada 2011] wprawdzie jeszcze
daleko, ale pozytywnych zmian trudno nie zauważyć. Zintegrowany Informator
Pacjenta (ZIP), Internetowe Konto Pacjenta (IKP), Elektroniczna Weryfikacja
Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), czy też Ogólnopolski System Ochrony
Zdrowia (OSOZ) to tylko przykłady rozwiązań informatycznych, które w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne wśród świadczeniodawców oraz
świadczeniobiorców opieki zdrowotnej. W związku z tym można się spodziewać, że wkrótce zwiększy się także znaczenie problematyki oceny przedsięwzięć
z zakresu e-zdrowia, zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym.
W artykule przedstawiono trzy płaszczyzny oceny przedsięwzięć z zakresu
e-zdrowia. Istotne znaczenie ma w tym kontekście analiza możliwości wykorzystania dostępnych w literaturze metod oceny przedsięwzięć informatycznych, a także wskazanie tych płaszczyzn i obszarów, w przypadku których
repozytorium metod oceny jest niewystarczające. W pracy nad artykułem
wykorzystano oprócz analizy bibliograficznej również wnioskowanie logiczne
i metodę syntezy. Zaprezentowane rozważania są w pewnym zakresie kontynuacją prac autora, który w poprzednich latach prowadził badania dotyczące
uwarunkowania rozwoju wykorzystania internetowych narzędzi wspomagających opiekę zdrowotną w polskich podmiotach wykonujących działalność
leczniczą [Korczak 2014].
Artykuł składa się z następujących części. W pierwszym punkcie omówiono
problematykę oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia. Następnie przedstawiono charakterystykę trzech płaszczyzn oceny przedsięwzięć tego typu. Należą do nich zdrowie, prakseologia oraz inwestycja. Ostatni punkt poświęcony
został wybranym aspektom kompleksowej oceny e-zdrowia, obejmującej
omówione wcześniej płaszczyzny.

Problematyczny obszar oceny
O tym, że problematyka oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia jest tematem ważnym i aktualnym skutecznie przypominają opóźnienia w realizacji
strategicznych projektów, nieudane próby wdrożeń, ale także, co należy wyraźnie podkreślić, nietrafione inwestycje. Przypadki, w których funkcjonujące
już rozwiązania informatyczne nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań

132

Płaszczyzny oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia

albo nie są w pełni wykorzystywane, nie należą niestety do rzadkości. Różnorodność problemów, z którymi borykają się podmioty wykonujące działalność
leczniczą, instytucje, organizacje oraz urzędy zaangażowane w przedsięwzięcia z zakresu e-zdrowia, skłania do głębszej refleksji. Pojawia się szereg pytań:
w jaki sposób dobierać odpowiednie rozwiązania z zakresu e-zdrowia?, jak
planować ich realizację?, jakich efektów można się spodziewać?, jaka będzie
ich przydatność?, czy będą one w stanie komunikować się oraz wymieniać
dane z innymi aplikacjami?, jaka będzie ich żywotność?, jakie będą perspektywy ich rozwoju?, itd. Odpowiedzi na pytania tego typu powinny w istotny
sposób wpłynąć na trafność podejmowanych decyzji. W celu uzyskania niektórych spośród nich konieczne jest zidentyfikowanie obiektów pomiaru,
przeprowadzenie odpowiednich pomiarów oraz dokonanie na ich podstawie
oceny [Dudycz, Dyczkowski 2007, s. 68]. Może to dotyczyć różnych scenariuszy jeżeli chodzi o moment prowadzenia oceny, tj. przed przystąpieniem do
realizacji przedsięwzięcia (ex-ante), w trakcie jego realizacji, a także po jego
zakończeniu (ex-post).
W kolejnych punktach zaprezentowana zostanie analiza trzech płaszczyzn,
których właściwa ocena powinna zwiększyć szansę właściwej realizacji przedsięwzięcia informatycznego z zakresu e-zdrowia.
Rysunek 1. Płaszczyzny oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia

Inwestycja
Zdrowie

Prakseologia

Źródło: opracowanie własne.

Do kluczowych płaszczyzn oceny zaliczono w tym przypadku: zdrowie,
prakseologię oraz inwestycję. Zależności (zarówno łatwo jak i trudno mierzalne) występujące między tymi płaszczyznami skłaniają także do refleksji na
temat możliwości i zasadności dokonywania ocen kompleksowych.
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Zdrowie
Pierwszą płaszczyzną oceny uwzględnioną w niniejszym opracowaniu, której
należy nadać bezdyskusyjny priorytet, jest zdrowie. Stan zdrowia człowieka
zależy od wielu czynników. Niektóre spośród nich wpływają na zdrowie
w sposób natychmiastowy, a inne z kolei oddziałują na nie całymi latami. Ponadto, pomiędzy różnymi czynnikami mogą zachodzić różne interakcje, których wspólnego wpływu na zdrowie człowieka nie da się zazwyczaj precyzyjnie określić. W związku z powyższym przy dokonywaniu oceny zdrowia często
napotyka się znaczące utrudnienia i niejednoznaczności. W literaturze przedmiotu występują różne koncepcje pomiaru i oceny zdrowia [Suchecka 2010,
ss. 93128, Laskowska 2012, ss. 3036]. Wiele spośród nich charakteryzuje
syntetyczne ujęcie zdrowia, w którym istotną rolę odgrywa kryterium czasu.
Przykładami takich mierników mogą być chociażby potencjalnie zyskane lub
utracone lata życia. Podejście takie zazwyczaj wymaga dokonywania specyficznych szacunków, a uzyskane wyniki często rozpatruje się w kontekście
całych populacji. Należy podkreślić, że przy dokonywaniu tego typu pomiarów i ocen zdrowia niezwykle trudno jest zidentyfikować i wyodrębnić rolę
rozwiązań elektronicznych.
W raportach i opracowaniach o zasięgu międzynarodowym ocena przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia bazuje często na analizie dostępności rozwiązań,
które powstały w wyniku ich realizacji. W tym kontekście z pewnością warto
wspomnieć o Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia (ang. Euro Health
Consumer Index  EHCI), publikowanym od 2005 r. przez brukselski ośrodek
Health Consumer Powerhouse [2016]. Skupia się on na ocenie ponad 30 europejskich systemów opieki zdrowotnej przyjmując jako podstawę tejże oceny punkt widzenia konsumenta (tzw. user-friendly index). Wśród wielu wskaźników składających się na ten indeks występują również takie, które reprezentują obszar e-zdrowie3. Dotyczą one w szczególności odsetków lekarzy rodzinnych (ang. general practicioners – GP/family doctors) korzystających z takich rozwiązań i narzędzi jak elektroniczny rekord pacjenta, elektroniczna
wymiana danych medycznych, e-recepty, dostęp pacjenta do wyników badań
przez Internet, czy też rejestracja pacjenta na wizytę lekarską przez Internet.
Pomimo tego, że ocena poszczególnych wskaźników, w tym dostępności
rozwiązań i narzędzi z zakresu e-zdrowia, ujęta została w ogólnej, trzystop3
Więcej informacji nt. indeksu EHCI oraz innych indeksów ośrodka Health Consumer Powerhouse znajduje się na stronie: www.healthpowerhouse.com.

134

Płaszczyzny oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia

niowej skali (słaba, pośrednia, dobra), dostarcza pewnych możliwości do przeprowadzenia wnioskowania przyczynowo-skutkowego. Informacje zgromadzone na potrzeby opracowań tego typu, nawet w tak ogólnej postaci, mogą
stanowić ważny element w badaniach wpływu rozwiązań elektronicznych na
zdrowie populacji, a co za tym idzie ich znaczenia dla całego systemu zdrowotnego.
Wyniki pomiaru oraz oceny wpływu rozwiązań elektronicznych na zdrowie
z pewnością łatwiej jest zweryfikować w przypadku ich oddziaływania na wybrane jednostki lub grupy jednostek. Bezpośrednia, pogłębiona analiza stanu
zdrowia poszczególnych jednostek może stanowić źródło cennych informacji,
trudnych do uzyskania w badaniach populacji, przyjmujących zazwyczaj postać syntetycznej analizy wskaźnikowej. W takich przypadkach podstawę
wnioskowania bardzo często stanowią porównania efektów świadczeń zdrowotnych udzielanych w sposób konwencjonalny (tradycyjny – przed przystąpieniem do nowego przedsięwzięcia)4 oraz z wykorzystaniem nowych rozwiązań elektronicznych powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia z zakresu
e-zdrowia. Mając na uwadze stan zdrowia pacjenta można wówczas wymienić
trzy wzorcowe sytuacje:
 oba sposoby są źródłem takich samych bądź zbliżonych efektów [Glinkowski, Wasilewska, Makosa i in. 2008, ss. 225241];
 udzielanie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem nowych rozwiązań
z zakresu e-zdrowia daje lepsze efekty. W wielu przypadkach identyfikowane są one, jako wartość dodana w odniesieniu do świadczeń konwencjonalnych. Przykładem może być zwiększenie stanu wiedzy na temat
zdrowia pacjenta, a co za tym idzie poprawa procesu diagnostycznoterapeutycznego, wynikające m. in. z większej liczby kontaktów za pośrednictwem Internetu, czy też wykorzystania elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej [Korczak 2014, ss. 118123],
 udzielanie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu
e-zdrowia daje gorsze efekty (np. w postaci często wskazywanego przez
lekarzy w prasie popularnonaukowej wydłużenia czasu trwania całej wizyty
i w konsekwencji ograniczenia czasu na bezpośredni kontakt z pacjentem).
Należy jednak podkreślić, że każdej z wymienionych powyżej sytuacji, po
przeprowadzeniu szczegółowej analizy, można określić silne oraz słabe strony,
a także różne szanse i zagrożenia. Wiele zależy od tego, kto dokonuje oceny,
czy jest to osoba reprezentująca personel medyczny, czy może mamy do czy4

Może to dotyczyć także dotychczas wykorzystywanych rozwiązań elektronicznych.
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nienia z samooceną zdrowia przez pacjenta, czy ocena jest dokonywana jednokrotnie, czy może jest ona powtarzana w różnych odstępach czasu, czy
dotyczy ona jednego lub całej grupy przypadków, itd. Wszystko to pozwala
stwierdzić, że ocena wpływu rozwiązań elektronicznych na zdrowie to zagadnienie wyjątkowo problematyczne, któremu bez wątpienia należy poświęcić
więcej uwagi w dalszych badaniach.

Prakseologia
Druga płaszczyzna, która powinna odgrywać ważną rolę podczas dokonywania oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia, nawiązuje do teorii sprawnego
działania, tj. prakseologii [Dudycz, Dyczkowski 2007, ss. 42-48]. W tym przypadku należy uwzględnić punkt widzenia użytkownika korzystającego z rozwiązań e-zdrowia, którym może być zarówno pacjent jak i personel medyczny
[Sołtysik-Piorunkiewicz 2015]. Z kolei w szerszym ujęciu można mówić także
o sprawności podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a nawet całego
systemu zdrowotnego kraju. Rozwiązania elektroniczne mogą mieć istotny
(pozytywny albo negatywny) wpływ m.in. na:
 czas oczekiwania na wizytę,
 dostępność świadczeń zdrowotnych,
 częstotliwość kontaktów personelu medycznego z pacjentami,
 dostępność dokumentacji medycznej,
 liczbę błędów przy wypisywaniu np. recept czy skierowań,
 jakość świadczonych usług (zwłaszcza w odniesieniu do obsługi technicznej),
 obciążenie pracy personelu,
 organizację pracy personelu.
Wpływ rozwiązań elektronicznych na usprawnienie opieki zdrowotnej najtrudniej jest oceniać w kategoriach predykcyjnych, przed przystąpieniem do
realizacji przedsięwzięcia. Z powyższej listy wynika, że takie podejście może
się wiązać ze sporym zbiorem trudnych do oszacowania, prawdopodobnie
często korelujących ze sobą, efektów. Z tego względu ocena dokonywana jest
zazwyczaj w trakcie realizacji przedsięwzięcia albo po jego zakończeniu. Dotyczy ona wówczas wdrażanych (docelowych bądź prototypowych) lub wdrożonych rozwiązań.
Kolejnym aspektem oceny, korespondującym w pewnym zakresie do problematyki sprawnego działania, jest przedmiotowa ocena rozwiązań
e-zdrowia, często ogólnie określana, jako satysfakcja użytkownika. W tym
przypadku szczególną uwagę warto zwrócić na ergonomiczność wykorzysty-
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wanych rozwiązań oraz przetwarzane za ich pośrednictwem informacje.
W literaturze przedmiotu występują różne koncepcje dokonywania pomiarów
i ocen w ramach tego obszaru. Można w tym celu wykorzystać miary ogólne,
takie jak np. stopień dobroci wyznaczany jako relacja satysfakcji użytkownika
z danych wynikowych do obciążenia z tytułu wprowadzania danych [Niedźwiedziński 1989, ss. 101–102]. Coraz większą popularnością cieszą się także
oceny wielokryterialne, uwzględniające takie składowe jak np. użyteczność
wykorzystywanych rozwiązań, ich niezawodność, wydajność, dostosowanie
do potrzeb użytkowników oraz elastyczność [Hamid, Sarmad 2008], jakość
[Chmielarz, Szumski, Zborowski 2011, Basińska, Dąbrowski, Sikorski 2013] czy
też czytelność, dokładność, łatwy i szybki dostęp do informacji [Eysenbach
2000]. Wskaźniki tego typu bardzo często są wyrażane za pomocą ocen punktowych czy też jednostek czasu [Buccoliero, Calciolari, Marsilio 2008, Hamid,
Sarmad 2008]. Należy także podkreślić, że ocenę satysfakcji użytkownika,
kompleksową lub fragmentaryczną, charakteryzuje zazwyczaj znaczny poziom subiektywizmu. W związku z tym nawet w sytuacji, gdy brane pod uwagę rozwiązanie jest podobnie postrzegane przez dużą liczbę użytkowników,
mogą się pojawić trudności w dokonywaniu precyzyjnych ocen i podejmowaniu na ich podstawie decyzji.

Inwestycja
Ostatnia płaszczyzna oceny opiera się na założeniu, że przedsięwzięcie z zakresu e-zdrowia traktowane jest, jako inwestycja, z którą wiążą się pewne nakłady, ale i oczekiwania przyszłych efektów ekonomicznych. Warto podkreślić,
że inwestorem, który ponosi największą odpowiedzialność za wdrożenie
przedsięwzięcia tego typu, jest zazwyczaj podmiot wykonujący działalność
leczniczą albo jego jednostka nadrzędna. To po stronie podmiotów występują
często ograniczenia finansowe, w których upatruje się jednej z głównych barier rozwoju e-zdrowia [Korczak 2014, ss. 165–168]. To podmiot musi zmierzyć
się z ograniczeniami formalnoprawnymi, wdrożeniem infrastruktury IT,
współpracą z dostawcami rozwiązań IT, szkoleniem personelu, nierzadko także z przekonaniem pacjentów do korzystania z wdrożonych rozwiązań, czyli
tak naprawdę ponieść największe ryzyko realizacji przedsięwzięcia. Inaczej
wygląda sytuacja po stronie pacjenta, który wprawdzie musi uzyskać dostęp
oraz zapoznać się z wdrożonym przez podmiot rozwiązaniem, ale tak dużych
kosztów i ryzyka związanych konkretnie z realizacją przedsięwzięcia jednak
nie ponosi.
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W literaturze można odnaleźć wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych [Czarnacka-Chrobot 2001; Andersen 2002; Cypryjański
2007; Dudycz, Dyczkowski 2007; Lech 2008]. Często bywają one przyporządkowywane do różnych kategorii. Występują wśród nich metody, które można
stosować zarówno przed przystąpieniem do inwestycji (ex-ante), w trakcie jej
realizacji, jak również po jej zakończeniu (ex-post). Według innego, często
spotykanego podziału możemy mieć do czynienia z metodami:
 statycznymi – nieuwzględniającymi zmian wartości pieniądza w czasie (np.
zwrot z nakładów inwestycyjnych – ROI, zwrot z kapitału własnego – ROE,
księgowa stopa zwrotu – ARR, czy też okres zwrotu – PP);
 dynamicznymi (lub dyskontowymi), które uwzględniają zmienną w czasie
wartość pieniądza (np. wartość zaktualizowana netto – NPV, wskaźnik zaktualizowanej wartości netto – NPVR, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR,
wskaźnik rentowności – PI, zdyskontowany okres zwrotu – DPP, czy też
zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR);
 złożonymi, dedykowanymi przedsięwzięciom informatycznym (np. ekonomika informacji – IE, informatyczna karta wyników – ITSC, pełne koszty
posiadania informatyki – TCO, pełne korzyści posiadania informatyki – TBO,
całkowity wpływ ekonomiczny – TEI, metoda opcji rzeczywistych – ROM,
oczekiwana wartość informacji – EVI, Applied Information Economics – AIE,
czy też wartość uzyskana – EV).
W wielu opracowaniach dużą uwagę przywiązuje się do metod oceny efektów finansowych przedsięwzięcia. Nie zmienia to jednak faktu, że spotkać się
można także z wyszczególnieniem metod niefinansowych. Inny często spotykany podział obejmuje metody ilościowe oraz jakościowe. Różnorodność metod oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych, ich silne i słabe strony, a także związane z nimi szanse i zagrożenia, często komplikują dokonanie
wyboru odpowiedniego narzędzia oceny [Korczak 2010]. O ile metody bazujące na podstawowych miernikach analizy finansowej można, chociażby ze
względu na ich prostą konstrukcję, wykorzystać do oceny przedsięwzięć
z zakresu e-zdrowia, to w przypadku metod dedykowanych przedsięwzięciom
informatycznym nie jest to już takie oczywiste. W związku z tym pojawiają się
wątpliwości dotyczące nie tylko tego, którą metodę dedykowaną wybrać, ale
także tego czy oraz ewentualnie, w jakim zakresie metody te można zaadoptować do specyfiki obszaru jakim jest e-zdrowie.
Wiele metod oceny efektywności stosuje się przed przystąpieniem do inwestycji. Ich zadaniem jest szacowanie potencjalnych efektów planowanego
przedsięwzięcia informatycznego, a także ułatwienie podejmowania decyzji
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odnośnie do jego realizacji. Należy jednak podkreślić, że w przypadku przedsięwzięć informatycznych dokonywanie precyzyjnych ocen ex-ante bywa zadaniem trudnym (a nawet bardzo trudnym) do wykonania, nie zawsze gwarantującym pomyślne zakończenie inwestycji. Za potrzebą dokonywania ocen
tego typu przemawia fakt, że w praktyce ciągle zdarzają się przypadki nieefektywnych inwestycji informatycznych, utożsamianych często z występowaniem
tzw. paradoksu produktywności IT [Adler-Milstein, Huckman 2013, Zilgalvis,
Jungmann 2015]. Ponadto stosowanie odpowiednich metod oceny efektywności stwarza możliwości porównywania alternatywnych przedsięwzięć i podejmowania na tej podstawie lepszych decyzji inwestycyjnych.
Przyczyn niepowodzeń i opóźnień w realizacjach projektów informatycznych często upatruje się także w niewłaściwym podejściu do zarządzania nimi.
W przypadku przedsięwzięć informatycznych rzadko można mówić o stabilnych zestawach potrzeb i oczekiwań, które pozostawałyby niezmienne przez
cały okres ich realizacji. Nie bez przyczyny wśród praktyków często występuje
przekonanie, że jeden rok w informatyce to jak kilka (a według niektórych
nawet kilkanaście) lat w innych dyscyplinach. Zmiany w informatyce to z jednej strony coś zupełnie naturalnego, ale z drugiej także często trudnego do
przewidzenia. I właśnie z tego powodu dokonywanie oceny podczas realizacji
przedsięwzięcia może mieć kluczowe znaczenie dla jego pomyślnego zakończenia. W literaturze przedmiotu występuje wiele metod pozwalających monitorować przebieg realizacji przedsięwzięcia informatycznego (zob. np. [Flasiński 2013]). Mogą one dotyczyć aspektów technologicznych (np. wytwarzania
i testowania oprogramowania, wdrażania odpowiedniej infrastruktury IT),
stopnia realizacji harmonogramu, analizy finansowej (koszty, korzyści, budżet), czy też związanych z nimi kontrolą jakości oraz oceną ryzyka. Co istotne,
w celu zapewnienia prawidłowej oceny metody te powinny być także wrażliwe i reagować na zmiany, które często występują w trakcie realizacji przedsięwzięć tego typu.
W praktyce ważne jest, aby dokonywanie ocen nie zakończyło się wraz
z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia informatycznego. Monitorowanie
powinno obejmować także fazę powdrożeniową. Stosowanie metod ex-post
pozwala reagować w odpowiedni sposób na zmiany oraz rozwój istniejących
już rozwiązań elektronicznych.
Wymiernych efektów inwestycji w rozwiązania z zakresu e-zdrowia warto
poszukiwać nie tylko po stronie podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ale także po stronie pacjentów korzystających z udzielanych w nim
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świadczeń zdrowotnych. Z finansowego punktu widzenia rozwiązania elektroniczne mogą być źródłem następujących efektów:
 takich samych lub zbliżonych do rozwiązań konwencjonalnych,
 korzystniejszych (przyjmujących często postać jednocześnie osiąganych
oszczędności czasu i środków finansowych) w porównaniu z rozwiązaniami
konwencjonalnymi,
 niekorzystnych w odniesieniu do rozwiązań konwencjonalnych. Może się
to objawiać na przykład w postaci dodatkowych nakładów finansowych
związanych z zakupem i utrzymaniem aparatury teleinformatycznej oraz
oprogramowania.
Co ważne, analizując niekorzystne efekty finansowe po stronie pacjenta
należy pamiętać o tym, że w obliczu problemów zdrowotnych może się zmienić także jego skłonność do ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.
Rozwiązania z zakresu e-zdrowia powinny być stosowane przede wszystkim
z myślą o zdrowiu pacjenta oraz usprawnieniu procesu jego obsługi. Niemniej
jednak, w literaturze przedmiotu od kilku lat coraz odważniej podejmowana
jest także tematyka oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć tego
typu [Bartlett, Boehncke, Johnstone-Burt i in. 2010; Buccoliero, Calciolari, Marsilio 2008; Ekeland, Bowes, Flottorp 2010; Henderson, Knapp, Fernández i in.
2013; Liederman, Lee, Baquero i in. 2005]. Biorąc pod uwagę z jednej strony
bardzo często wysokie koszty wdrażania oraz posiadania rozwiązań elektronicznych, przypadki licznych opóźnień oraz odstąpień od inwestycji, a z drugiej strony także możliwe do uzyskania dzięki nim korzyści finansowe wydaje
się, że jest to temat istotny, zasługujący na większą atencję zarówno środowiska praktyki jak i nauki.

Kompleksowa ocena
Specyfika przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia, zróżnicowane grupy użytkowników oraz szeroki zakres efektów, które mogą wynikać z ich realizacji skłaniają
do refleksji na temat możliwości dokonywania ocen kompleksowych. Mogą
one dotyczyć oceny efektów występujących po stronie podmiotów wdrażających rozwiązania z zakresu e-zdrowia (prakseologia, inwestycja) oraz pacjentów, którzy z tych rozwiązań korzystają (zdrowie, prakseologia oraz ew. inwestycja), ale także szeroko rozumianych efektów ekonomicznych, politycznych,
czy też społecznych występujących w ich otoczeniu [Buccoliero, Calciolari,
Marsilio 2008]. Oceny takie bazują często na analizie wskaźnikowej, której
celem jest porównanie sytuacji przed przystąpieniem do przedsięwzięcia z za-
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kresu e-zdrowia z sytuacją po jego realizacji. Warto podkreślić, że jednoczesne
stosowanie wielu różnorodnych wskaźników proponowanych przez niektórych autorów [Hamid, Sarmad 2008, s. 251] może być z jednej strony źródłem
cennych informacji na temat realizowanego przedsięwzięcia, ale z drugiej
strony może utrudniać dokonywanie kompleksowych porównań pomiędzy
alternatywnymi przedsięwzięciami. Niestety wśród wskaźników, które wchodzą w skład kompleksowych ocen tego typu rzadko uwzględnia się wpływ
rozwiązań elektronicznych na zdrowie. Często spotykane są natomiast propozycje kompleksowych ocen uwzględniających efekty natury inwestycyjnej
oraz prakseologicznej.
Największą odpowiedzialność związaną z wdrożeniem i finansowaniem
przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia ponoszą na ogół podmioty wykonujące
działalność leczniczą. Natomiast korzyści z wykorzystywania rozwiązań
e-zdrowia upatruje się zarówno po stronie świadczeniodawców, jak i świadczeniobiorców. W związku z tym warto zadbać o to, aby oceny takich przedsięwzięć, dokonywane w kategoriach inwestycyjnych oraz prakseologicznych
wiązały się także z oceną wpływu rozwiązań elektronicznych na zdrowie.
Z przeprowadzonego przeglądu literatury oraz doświadczeń autora w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu e-zdrowia wynika, że identyfikacja
i pomiar efektów przedsięwzięć tego typu oraz dokonywanie na ich podstawie kompleksowych ocen to zadanie, które bardzo często wymaga pokonywania różnych trudności. W tabeli 1 zaprezentowano próbę porównania
omawianych w artykule płaszczyzn ze względu na trudności (zastosowano
ogólną, uproszczoną skalę) oraz moment dokonywania oceny (ex-ante,
w trakcie realizacji oraz ex-post).
Tabela 1. Trudności dokonywania ocen e-zdrowia*
Płaszczyzna

Ex-ante

Rodzaj oceny
W trakcie

Ex-post

Zdrowie
Prakseologia
Inwestycja
* trudność dokonywania ocen e-zdrowia wyrażona została w czterostopniowej skali – zgodnie z zasadą, że
im ciemniejszy obszar tym trudniejsza ocena.
Źródło: opracowanie własne.
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Najtrudniejszym w ocenie obszarem jest bez wątpienia zdrowie. Następnie
wskazać należy prakseologię. Z kolei inwestycja jest tą płaszczyzną, której
ocena powinna przysparzać najmniej trudności. Warto podkreślić, że istnieją
dowody świadczące o tym, że w przypadku tej płaszczyzny skala trudności
w identyfikacji, pomiarze i ocenie może się zwiększać wraz ze wzrostem inwestycji [Zilgalvis, Jungmann 2015, s. 14]. Można przypuszczać, że w przypadku
pozostałych dwóch płaszczyzn także występować będzie taka zależność.
Kompleksowa ocena z jednej strony może dawać pełniejszy obraz przedsięwzięcia z zakresu e-zdrowia niż miałoby to miejsce w przypadku ocen poszczególnych płaszczyzn dokonywanych zgodnie z zasadą „przy pozostałych
warunkach niezmienionych”. Jednak z drugiej strony należy mieć świadomość
występowania trudności, które mogą sprawić, że obraz ten będzie rozmyty.
Różnice występujące między omawianymi płaszczyznami mogą znacząco
ograniczać prace nad metodami kompleksowymi.
Kompleksowa ocena e-zdrowia to zagadnienie, którego właściwe zrozumienie wymaga z pewnością dalszych badań. Zdobyta w ten sposób wiedza
może przyczynić się do podejmowania lepszych decyzji, uwzględniających
potrzeby różnych uczestników systemu zdrowotnego.

Zakończenie
W artykule dokonano charakterystyki trzech płaszczyzn oceny przedsięwzięć
z zakresu e-zdrowia. W literaturze przedmiotu występują różne propozycje
kompleksowych metod oceny przedsięwzięć tego typu. Nie zmienia to jednak
faktu, że w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza jeżeli chodzi
o ocenę wpływu rozwiązań elektronicznych na zdrowie. Biorąc pod uwagę specyfikę omawianego obszaru można dojść do wniosku, że stworzenie jednej,
uniwersalnej metodyki oceny dla wszystkich przedsięwzięć z zakresu
e-zdrowia jest zadaniem niezwykle trudnym do wykonania. Wydaje się, że bardziej zasadnym rozwiązaniem będzie w tym przypadku dążenie do opracowania kompleksowych metod oceny dla węższych, odpowiednio zróżnicowanych
grup przedsięwzięć e-zdrowia. W tym celu z pewnością warto wziąć pod uwagę
doświadczenia coraz większej liczby „wzorcowych” podmiotów wykorzystujących w swojej działalności różne rozwiązania z zakresu e-zdrowia.
Niniejszy artykuł należy traktować, jako wprowadzenie do problematyki
kompleksowej oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia. Kontynuowanie prac
w tym zakresie może mieć istotne znaczenie nie tylko dla podmiotów wdrażających rozwiązania e-zdrowia oraz pacjentów, którzy z tych rozwiązań korzystają,
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ale także dla funkcjonowania całego systemu zdrowotnego. Spojrzenie na
przedsięwzięcia z zakresu e-zdrowia z szerszej perspektywy, także wykraczającej
poza omówione w pracy płaszczyzny, może pomóc w lepszym zrozumieniu
związanych z nimi mechanizmów i przyczynić się do lepszej ich realizacji.
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Błąd w sztuce lekarskiej w ujęciu prawno-karnym
a odpowiedzialność podmiotu leczniczego.
Analiza wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego

Medical Malpractice in Legal Terms  the Criminal Liability of
a Medical company. Analysis of the Case of the Supreme Court
Abstract: The principle that each liable for damages caused by fault of their own is also the axis
of the responsibility of a doctor. In particular, the physician applies to damage caused by medical malpractice  in criminal law considered in the plane failure to care. With regard to doctors
it is all the more important that in the rules of conduct will house the information arising from
the guidelines, publications, research, etc. The question that therefore in the article is the question of the possibility of scratching the precise limits of criminal liability of medical conditions
the liability of drug in this respect.
Key words: rules of prudence, medical malpractice, therapeutic entity, the liability of the medicinal unintentional crime.

Tytułem wstępu
Leczenie jest niewątpliwie jednym z najstarszych aspektów aktywności człowieka w ramach społecznego podziału pracy. W toku rozwoju historycznego
lekarze wyodrębnili się spośród szerzej pojętej grupy trudniącej się również
szamanizmem i czynnościami magicznymi. Łączyło się to z wyodrębnieniem
medycyny, jako nauki. Ten swoisty proces laicyzacji medycyny połączony
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z powstaniem odrębnej grupy zawodowej trudniącej się leczeniem [Skalski,
Gryglewski 2009], doprowadzić musiał do podejmowania przez społeczeństwo i władze decyzji, co do ewentualnych następstw tzw. błędów w sztuce
lekarskiej, w szczególności na płaszczyźnie obowiązku naprawienia szkody
i potencjalnej odpowiedzialności karnej za popełnione błędy2 [por. Szczanecki
1994; Klima 1957].
Celem artykułu jest podjęcie próby przedstawienia kwestii odpowiedzialności karnej lekarza i w konsekwencji ewentualnej odpowiedzialności podmiotu leczniczego za szkody wynikłe z błędów w procesie leczenia. Przedmiotem zainteresowania, siłą rzeczy z uwagi na ramy pracy i sam zakres przedmiotowy tematu, pozostaje kwestia odpowiedzialności karnej lekarza za błędy
w sztuce lekarskiej popełnione nieumyślnie, przy świadomości ewentualnych
rozbieżności, co do możliwości uznania danego zachowania za błąd w sztuce
lekarskiej. Jednocześnie w centrum zainteresowania pozostają te błędy, które
są wynikiem nieumyślności a więc – ogólnie – nie są objęte wolą lekarza. Odwołując się do tradycyjnie cywilistycznego rozróżnienia między deliktem popełnionym przy wykonywania czynności i przy okazji wykonywania czynności
wskazać możemy, że przestępstwa umyślne, a więc popełnione przy okazji
wykonywania czynności (z zamiarem wyrządzenia krzywdy) pozostają poza
zainteresowaniem autora, gdyż fakt, że zostają popełnione przez lekarza jest
niewątpliwie jedynie dodatkowym szczegółem związanym z faktem samego
przestępstwa.
W rozważaniach autor odnosić będzie się do wybranych orzeczeń sądowych, w tym Sądu Najwyższego, albowiem orzecznictwo jest zawsze odpowiedzią na prawdziwie zaistniałe zdarzenia, obrazujące przedmiot rozważań
podjętych w artykule i choć nie orzecznictwo w Polsce jest źródłem prawa
wskazuje możliwe kierunki wykładni, a co za tym idzie granice dyskusji [Morawski 2000]. Rozważania te są konieczne dla przedstawienia związku odpowiedzialności podmiotu leczniczego za błędy w sztuce lekarskiej, a co za tym
idzie powstania roszczeń majątkowych i ich wpływu na zarządzanie, w tym
finansami, jednostek służby zdrowia oraz możliwości zarządzania przez podmiot leczniczy ryzykiem związanym z odpowiedzialnością finansową za błędy
w sztuce leczniczej.

2

Tytułem przykładu wskazać można tutaj regulacje zawarte w tzw. Kodeksie Hammurabiego, gdzie lekarz, który źle leczył (co było oceniane w płaszczyźnie obiektywnej – po wynikach
leczenia) mógł być ukarany karą mutulacyjną, tzn. na ciele (§218 tegoż kodeksu).
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Fundament odpowiedzialności karnej – wina.
Strona podmiotowa przestępstwa
Odpowiedzialność karna jest oparta o zasadę winy. Wina w prawie karnym
jest rozumiana, stosownie do normatywnej teorii winy, przyjmowanej w kodeksie karnym, jako osobista zarzucalność popełnienia czynu zabronionego.
Dana osoba jest winna zarzuconego jej czynu, gdy nie zachodzą żadne okoliczności winę jej wyłączające3. Tak rozumiana wina jest podstawą odpowiedzialności zarówno w przypadku zachowań umyślnych, jak i nieumyślnych.
Umyślność i nieumyślność czynu są elementami tzw. strony podmiotowej4,
czyn popełniony jest umyślnie5, jeżeli (a) sprawca wie, że popełnia czyn zabroniony i chce jego popełnienia (tzw. zamiar bezpośredni), bądź też (b)
sprawca wie, że może popełnić czyn zabroniony i na taką ewentualności się
godzi6. Czyn popełniony jest nieumyślnie – zgodnie z art. 9 §2 kk jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia popełnia go jednak na skutek nie zachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo, że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć (Rejman
1998). Istotę odpowiedzialności za przestępstwo nieumyślne można przedstawić w sposób modelowy na strukturze przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
W odniesieniu do ruchu drogowego normy ostrożności relatywizujemy do
pojęcia tzw. „rozważnego kierowcy” (por. wyrok SN z 25 czerwca 1997 roku II
KKN 224/96, nie publ.), który podejmuje „wszystkie czynności, które według
obiektywnej oceny są niezbędne do zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa
ruchu w danej sytuacji...” ( wyrok SN z 16 lipca 1976 roku VI KRN 135/76,
3
Jak np. działanie w obronie koniecznej, bądź działanie w ramach uprawnień i w toku ich
realizacji.
4
Elementami strony przedmiotowej są z kolei – czas i miejsce popełnienia przestępstwa,
okoliczności jego popełnienia itp
5
Co opisywane jest w artykule jedynie sygnalizacyjnie z uwagi na przyjęte założenia, co do
przedmiotu rozważań w artykule. Stosownie do treści art. 9 kk – (Art. 9.) §1. Czyn zabroniony
popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić
albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. §2. Czyn zabroniony popełniony
jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na
skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość
popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.
6
Zamiar ewentualny towarzyszyć będzie zawsze innemu zamiarowi, który określić możemy,
jako główny. Z kolei zamiar główny może być zgodny z prawem albo z prawem niezgodny, co
nie wpływa na ocenę przestępności samego zamiaru ewentualnego.
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OSNKW 1976, nr 10-11, poz 130). Sąd Najwyższy wskazuje, że „niezachowanie
przeciętnej przezorności, to jest takiej, której można wymagać od sprawcy na
podstawie normalnej zdolności przewidywania, ogólnego obowiązku dbałości o życie ludzkie i przewidywania skutku własnego czynu rodzi konsekwencje w postaci karnej odpowiedzialności za skutek”. Należyta ostrożność zatem
będzie zachowana jeżeli podjęte zostaną w konkretnej sytuacji te wszystkie
działania, które zgodnie ze sztuką (podkreślenie – P. S – w zakresie uniwersalnym) prowadzenia pojazdów są obiektywnie niezbędne do osiągnięcia celu,
to jest bezpieczeństwa ruchu (wyrok SN z 9 grudnia 1959 roku IK 598/59 OSNPG 1960, nr 3, poz. 43, por. wyrok SN z 7 stycznia 1981 roku VKRN 366/80,
OSNPG 1981, nr 8-9, poz 90).
Powyższe rozważania wyznaczają zarazem w sposób ramowy z uwagi na
stopień różnicy w skomplikowaniu przedmiotu badań, zakres badań reguł
ostrożności w odniesieniu o błędów w sztuce lekarskiej.

Przestępstwa nieumyślne skutkowe w przestrzeni medycznej
Stosownie do powyżej przytoczonego schematu – w polu zainteresowania
autora pozostają czyny popełnione nieumyślnie, przy czym to zachowanie
nieumyślne jest przyczyną powstania określonego (niekorzystnego) skutku.
Jednocześnie jeżeli zachowanie to przyjęło formę zaniechania, stosownie do
zasad odpowiedzialności karnej – za skutek odpowiada tylko ta osoba, na
której ciążył prawny obowiązek podjęcia działania skutkowi zapobiegającemu, co otwiera problem tzw. gwaranta (nienastąpienia skutku) w prawie karnym. Źródła odpowiedzialności lekarza za niepodjęcie działania będzie wynikało z odpowiednich regulacji prawnych dotyczących lekarza i lekarza dentysty. Stosownie zatem do art. 30 ustawy o zawodzie lekarza – „Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej
udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach
niecierpiących zwłoki”. Przepis ten wprowadza zatem obowiązek podjęcia
działania zapobiegającego skutkowi, o którym mowa w cytowanym przepisie.
Lekarz, w ramach czynności związanych z wykonywanym zawodem odpowiada za nieudzielenie pomocy lekarskiej, tym samym staje się gwarantem nienastąpienia skutku7.
7

W doktrynie pozostaje spornym czy źródłem obowiązku prawnego – działania w celu zapobieżenia powstania skutkowi, poza źródłem ustawowym czy umownym może wynikać
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Jak wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 27 września 2010 roku8,
VKK 34/10, (OSNKW 2010/12/105) – nałożonym na lekarza przepisem art. 30
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.
z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) „obowiązek niesienia pomocy występuje we
wszystkich wypadkach, w których zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej mogłaby spowodować określone w tym przepisie skutki, a więc i wtedy, gdy ich
zaistnienie mogło i powinno być przez lekarza przewidziane. Oznacza to, że
w kontakcie z pacjentem lekarz zobowiązany jest ocenić nie tylko stan jego
zdrowia na podstawie aktualnej diagnozy, ale także w wypadku stwierdzenia
zagrożenia rozważyć prawdopodobieństwo jego zwiększenia”. Jeśli przewidywany wzrost zagrożenia wskazuje na możliwość zaistnienia skutków wymienionych w art. 30, to, pełniąc funkcję gwaranta, lekarz jest zobowiązany do
niezwłocznego udzielenia właściwej pomocy medycznej, chyba że zwłoka
w jej udzieleniu nie zmieniłaby stopnia zagrożenia. Niespełnienie tych obowiązków przez lekarza narusza art. 30 tej ustawy. W przypadku zaistnienia skutków
określonych w tym przepisie w następstwie nieudzielenia pomocy medycznej
lekarz może ponosić odpowiedzialność karną za przestępstwo popełnione nieumyślnie, jeśli zachodzą przesłanki strony podmiotowej określone w art. 9 §2 k.k.

Lekarz jako gwarant nienastąpienia skutku. Reguły ostrożności
a brak możliwości technicznej standaryzacji procedur
medycznych
Jak wskazano powyżej – lekarz, w ramach swego zakresu wiedzy i wynikającego z tegoż możliwości przewidywania zmiany stanu zdrowia pacjenta, odpowiada za nienastąpienie skutku wskazanego w cytowanym orzeczeniu Sądu Najwyższego oraz przytoczonych w definicjach zawartych we wskazanych
przepisach ustaw lekarzy dotyczących [Zajdel 2009]. Problem dotyczy możliwości przypisania skutku jako zawinionego, a więc znajdującego odzwierciedlenie w świadomości lekarza skutku, działania czy braku działania, gdy takoz okoliczności faktycznych. W przypadku pracowników służby medycznej, w zakresie wynikającym z ich stosunku pracy (czy cywilnoprawnego) jest cytowany przepis ustawy.
8
W którym wskazał również, że skoro ochrona życia dziecka nienarodzonego, zdolnego do
życia poza organizmem matki, aktualizuje się także z chwilą zaistnienia medycznych wskazań
do niezwłocznego zakończenia ciąży cesarskim cięciem, to obowiązek sprawowania tej ochrony
przez lekarza rozpoczyna się w chwili wystąpienia zagrożenia płodu w stopniu uzasadniającym
prawdopodobieństwo zaistnienia konieczności dokonania zabiegu, a więc w procesie diagnostycznym, i trwa do czasu ustania zagrożenia.
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we działanie było nakazane przez prawo. W jaki sposób zatem można, w zgodzie z konstytucyjnie i ustawowo wyrażoną zasadą oznaczoności czynu
w prawie karnym [Garlicki 2016; Gardocki 1999], rozróżnić nieszczęśliwy wypadek od zawinionego braku działania, czy też w jaki sposób określić sposób
procedowania lekarza w sytuacjach dynamicznych, nie do końca mogącymi
być ujętymi w jakiekolwiek procedury (w sensie następstwa czynności leczniczych), przy oczywiście uwzględnieniu, iż samo leczenie jest sztuką. Dodać
należy również dynamiczny rozwój medycyny, jako dziedziny nauki wraz ze
związaną z tym rozwojem multiplikacją prac naukowo-badawczych i zmieniającymi się zaleceniami, co do postępowania w danych wypadkach klinicznych9, powoduje wielość informacji wynikających nie tylko z wiedzy akademickiej, jak i lektury publikacji wyników badań naukowych [por. Kardiologia
Polska, X 2016]. Pomijając kwestie metodologii badań naukowych [Grobler
2008; Salim Yusuf 2005]10, zarysowany problem przedstawić można na przykładzie tzw. medycyny faktów.
Jak wskazują zwolennicy tej linii rozwoju medycyny, aczkolwiek podstawy
medycyny opartej na dowodach powstawały przez wieki, to w ciągu ostatnich
dziesięcioleci została stworzona doktryna dotycząca rozstrzygania problemów
klinicznych. Podkreślać ma ona malejące znaczenie intuicji, niesystematycznego doświadczenia klinicznego, kładąc nacisk na dokładny przegląd danych
z badań klinicznych, co oczywiście otwiera dyskusję co do warunków progowych dla przyjmowania wyników badań jako wiążących (kwestie randomizacji
badań itp.). [Salim Yusuf 2005, s. 3].
Koncepcja obiektywnego przypisania skutku musi zostać zatem skonfrontowana ze wskazanymi kryteriami oceny odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie IIIK
33/13 – „w aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego dla oceny odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe za najbardziej przydatną uznaje
się koncepcję obiektywnego przypisania skutku, która oprócz wykazania –
9
Tę kwestię zobrazować można instytucją tzw. wytycznych poszczególnych towarzystw
naukowych, które z kolei są wynikiem podsumowania dokonań naukowych w danej dziedzinie
wiedzy medycznej.
10
Dla zobrazowania wagi problemu i właściwie jego historycznego wymiaru zacytować
można wypowiedź arabskiego filozofa i lekarza Mnemonidesa, pracującego min. w Kordobie
w XII wieku, który wskazywał, że kiedy ktoś twierdzi, iż na podstawie swych obserwacji odkrył nowe
prawdy i potwierdził je własnym doświadczeniem, przyjmuj jego słowa z ostrożnością. Zbadaj ową
opinię czy hipotezę zgodnie z wymogami czystej logiki – nie sugerując się twierdzeniem, jakoby
potwierdzona została empirycznie (cyt za op. cit)
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w przypadku przestępstw z działania – czysto fizykalnego przepływu informacji, bądź energii pomiędzy zachowaniem sprawcy a zaistniałym skutkiem,
wymaga także ustalenia na płaszczyźnie normatywnej naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym oraz tego, by zaistniały przebieg kauzalny
prowadzący do skutku był obiektywnie przewidywalny, tj. by był rozpoznawalny dla tzw. wzorca normatywnego wyposażonego w adekwatną wiedzę
i doświadczenie życiowe”.
Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie silnie akcentuje także, „że nie chodzi
tutaj o jakiekolwiek naruszenie owych reguł, ale ze względu na funkcje i cele
prawa karnego – o naruszenie istotne, które w sposób karygodny zwiększa
ryzyko wystąpienia skutku”. Dodał również, że „warunek przewidywalności
skutku jest nieodzownym warunkiem aktualizacji po stronie adresata normy
sankcjonowanej obowiązku podjęcia zachowań zgodnych z wymaganymi
w danych okolicznościach regułami postępowania. Brak obiektywnej przewidywalności skutku przestępnego w danej sytuacji faktycznej wyklucza możliwość podjęcia zachowania zgodnego z regułami postępowania, a zatem wyklucza uznanie takiego zachowania za pozostające w granicach zakresu zastosowania normy sankcjonowanej. Konsekwentnie nie jest możliwe pozytywne
stwierdzenie, iż sprawca ten zachował się bezprawnie i może ponieść odpowiedzialność za zaistniały obiektywnie skutek. Podkreślić należy także, że zagadnienie przewidywalności określonego skutku, jako warunek jego przypisania w orzecznictwie sądowym pojawia się już od ponad pół wieku”. Ponadto
w ocenie Sądu Najwyższego – „w sprawach medycznych, na pierwszy plan
wysuwa się tzw. włączenie się cudzego zakresu odpowiedzialności. Rozumie się
przez to konieczność uwzględnienia w ocenie normatywnych warunków przypisania skutku potencjalnemu sprawcy przypadków przejęcia odpowiedzialności za skutek przestępny przez obiektywnie nieprawidłowo zachowującą się
osobę trzecią, do której zakresu odpowiedzialności zawodowej należało uchylenie niebezpieczeństwa dla dobra prawnego”.
Sąd Najwyższy wskazuje w sposób precyzyjny, „że tylko w warunkach
obiektywnej przewidywalności skutku (co nie obejmuje nagłej i nie dającej się
przewidzieć zmiany stanu zdrowia pacjenta) oraz naruszenia reguł adekwatnych reguł postępowania klinicznego, możliwe jest ewentualne przypisanie
skutku lekarzowi. Ponadto stwierdzenie naruszenia reguł ostrożności wymaga
wskazania tychże reguł i wykazania, że stanowią one refleks nie tylko sygnalizacyjnie wskazywanej możliwości zmiany kierunku postępowania diagnostycznego czy leczniczego, a są ugruntowanymi i powszechnie przyjmowa-
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nymi, jako standard postępowania w przypadku danych chorób, regułami
postępowania leczniczego i diagnostycznego”.

Odpowiedzialność podmiotu leczniczego za błędy w sztuce
lekarskiej. Próba ujęcia operacyjnego
W niniejszym artykule poruszana jest jedynie problematyka dotycząca błędów
w sztuce lekarskiej w wymiarze prawno-karnym. Tym samym pole badawcze
zawężone zostaje do błędów, które zostały spowodowane przez indywidualnie oznaczone osoby, albowiem zasada indywidualizacji odpowiedzialności
karnej jest podstawą możliwość badania zawinienia. Poza zainteresowaniem
pozostają sytuacje związane z możliwością przypisania tzw. winy anonimowej,
czyli stwierdzenia, że doszło do szkody z uwagi na niedotrzymanie określonych procedur, z tym, iż przebieg procesu leczniczego, jego złożoność nie
pozwala na ustalenie na jakim etapie do tego doszło, a co za tym idzie kto za
to, personalnie, ponosi odpowiedzialność11. Jest to o tyle istotne, iż w tym
drugim przypadku odpowiedzialność podmiotu leczniczego opierać się będzie na kwestiach związanych z logistyczną organizacją procesu leczenia.
W przypadku zaś, w którym w wyniku błędu w sztuce lekarskiej doszło do zaburzenia w procesie leczenia, za szkodę i krzywdę odpowiada podmiot leczniczy12, lecz w pewnych sytuacjach będzie on miał roszczenie regresowe wobec
osób odpowiedzialnych bezpośrednio za powstanie szkody.
11
Poza oczywiście wypadkami tzw. odpowiedzialności menadżerskiej za doprowadzenie do
zaniedbań w skali całej jednostki medycznej.
12
Stosownie do przepisów ustawy o działalności leczniczej (art. 4) – podmiotami leczniczymi są: 1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej,
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2 a ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.); 4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311);
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie
ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej;
5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa
w pkt 5; 6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do

154

Błąd w sztuce lekarskiej w ujęciu prawno-karnym a odpowiedzialność podmiotu…

W zależności od tego, przez kogo jest prowadzona dana działalność w ramach, której doszło do błędu w sztuce lekarskiej, i na jakiej podstawie zatrudniony jest dany lekarz, różnie będzie rozkładał się ciężar odpowiedzialności za
błąd. Jednocześnie w zakresie samego szacowania szkody rozumianej, jako
ubytek materialny13 oraz krzywdy, pod którym to pojęciem rozumiemy ujemne doznania o charakterze niematerialnym. Reżimu odpowiedzialności za
powyższe poszukiwać będziemy na gruncie przepisów prawa cywilnego.
W przypadku, gdy sam lekarz jest jednocześnie podmiotem leczniczym
w rozumieniu art. 4 cytowanej ustawy – będzie on ponosił odpowiedzialność
na zasadzie winy w rozumieniu art. 415 kodeksu cywilnego14.
W przypadku zaś, gdy podmiot leczniczy nie jest lekarzem prowadzącym
indywidualną praktykę – odpowiedzialność podmiotu leczniczego będzie się
opierała bądź na zasadach wynikających z kodeksu pracy – w odniesieniu do
osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy bądź na zasadach wynikających z odpowiedzialności deliktowej (cywilno-prawnej) w przypadku osób
świadczących usługi na podstawie umów cywilno-prawnych.

Odpowiedzialność podmiotu leczniczego na płaszczyźnie
prawa pracy
Przepisy kodeksu pracy regulują kwestię odpowiedzialności pracodawcy za
szkodę (krzywdę) wyrządzoną przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Stosownie zatem do ich treści – (art. 114) „Pracownik,
który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego
rozdziału”. Dalsze przepisy wskazują zaś (art. 122 kp), „że jeżeli pracownik wyrządził szkodę umyślnie – zobowiązany jest do jej naprawienia w całości”. Tym
samym, mimo tego, że podmiot leczniczy poniesie odpowiedzialność za błąd
swego pracownika, w przypadku jednak umyślności jego działania, podmiot
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
7) jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.
13
Przy czym na pojęcie szkody składa się tak szkoda bezpośrednia, tzw. damnum emergens
oraz tzw. lucrum cessans co oznacza utracone korzyści.
14
Zgodnie z tym przepisem, mającym rodowód starożytny, a przez wielu, w tym min. Hugo
Grotiusa uważanym za jedno z praw naturalnych – kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę
jest zobowiązany do jej naprawienia. Delikt – wyrządzenie krzywdy jest zatem jednocześnie
źródłem zobowiązania.
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leczniczy może dochodzić w całości zwrotu wydatków związanych z pokryciem szkody15.
Wskazać należy, stosownie do zawartych powyżej uwag dotyczących tak
samej winy, jak też kwestii związanych z elementami strony podmiotowej
w sensie umyślności i nieumyślności, że pracodawca co do zasady ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez swego pracownika, z tym, iż
w przypadku nieumyślności odpowiedzialność pracownika jest limitowana do
wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (art. 119 kp).

Odpowiedzialność podmiotu leczniczego na płaszczyźnie
prawa cywilnego
W przypadku, w którym lekarz świadczy usługi medyczne na rzecz podmiotu leczniczego na podstawie umowy cywilno-prawnej, odpowiedzialność
podmiotu leczniczego opiera się na zasadzie odpowiedzialności deliktowej
opisanej w art. 429 i 430 kodeksu cywilnego. Stosownie do tychże przepisów16
– podmiot leczniczy ponosi w tym wypadku odpowiedzialność za swą własną
winę – tzw. winę w wyborze (culpa in eligendo) bądź winę w nadzorze (culpa in
custodiendo). Okolicznością egzoneracyjną zatem pozostaje to, że podmiot
leczniczy nie działał w sposób zawiniony w rozumieniu jak wyżej. Wykazanie
zatem, że przy wyborze nie doszło do błędu a wybrano osobę, co do której
kwalifikacji i profesjonalizmu nie było żadnych zastrzeżeń, wyłączać będzie
odpowiedzialność podmiotu leczniczego, pozostawiając tym samym poszkodowanemu dochodzenie roszczeń od lekarza, którego działania bądź brak
podjęcia działań, do których był zobowiązany, doprowadził do powstania
15

Przepisy kodeksu pracy – cytowanego działu regulują kwestie związane z limitowaniem
odpowiedzialności pracownika. I tak: Art. 115. „Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę
w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa
działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda”. … Art. 120. §1. „W razie wyrządzenia przez
pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej,
zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca”.
16
Zgodnie z art. 429 kodeksu cywilnego – „kto powierza wykonanie czynności drugiemu,
ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonaniu powierzonej mu
czynności, chyba, że nie ponosi winy w wyborze, albo, że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się
wykonaniem takich czynności”. Stosownie do art. 430 kc – „kto na własny rachunek powierza
wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu
i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności”.
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określonej szkody. Analogicznie w przypadku zarzutu winy w nadzorze –
podmiot leczniczy jest zwolniony od odpowiedzialności w sytuacji, w której
nie można wykazać by do takiego zawinienia doszło. Oczywiście rozważania
powyższe dotyczą jedynie korelacji między działaniem, bądź jego brakiem
przez indywidualnie oznaczonego lekarza, które to zachowanie wywołało
ujemne następstwa a jednocześnie było sprzeczne z regułami ostrożności
w rozumieniu jak wyżej a odpowiedzialnością podmiotu leczniczego. Nie
zmienia to, iż podmiot leczniczy ponosi odpowiedzialność również z tytułu
szkód, które nie powstały w wyniku błędów w sztuce medycznej w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Podmiot leczniczy by ograniczyć ryzyko
prowadzonej przez siebie działalności związanej z możliwością zaistnienia
błędu w sztuce lekarskiej, w rozumieniu wyżej przytoczonych przykładów
i orzecznictwa, winien w adekwatnym zakresie ubezpieczyć prowadzoną
przez siebie działalność, jak też w sposób właściwy organizować proces leczenia dla zminimalizowania powstania szkód objętych tzw. winą anonimową.
Jednocześnie procedury winny pozwalać na ustalenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników. Jest to w szczególności istotne w odniesieniu do zjawisk granicznych – ujmowanych rzymską paremią, iż culpa lata
dolo aequiparatur – ciężkie niedbalstwo jest równoznaczne z winą. W takich
sytuacjach właśnie sposób organizacji procesu leczenia będzie decydujący dla
możliwości przyjęcia odpowiedzialności podmiotu leczniczego i będzie to
element różnicujący między niemożliwymi do przewidzenia następstwami
procesu leczenia, co czyni w sposób opisany powyżej z leczenia sztukę,
a skutkami wynikającymi a zaniedbań i uchybień w tymże procesie, za które
podmiot ponosi już odpowiedzialność.

Podsumowanie
Świadczenie usług medycznych jest niewątpliwie, z punktu widzenia społecznego podziału pracy, zajęciem o dużej specyfice i wysoce trudnym. Stąd lekarze z jednej strony są osobami o wysokich kwalifikacjach, nabywanych w drodze wieloletnich studiów i specjalizacji, z drugiej strony otoczeni są społecznym szacunkiem. Istota pracy lekarza związana z dbałością o życie i zdrowie
pacjentów, siłą rzeczy nieść musi ryzyko powstania określonych, przez nikogo
niepożądanych szkód. Stosownie do cytowanego orzecznictwa – istotą regulacji dotyczących odpowiedzialności za takowe szkody jest konieczność wykazania, że w ramach zagadnień poruszonych w artykule, są one wynikiem za-
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niedbań obowiązków, których skala i ważność nakazuje rozważenie tychże na
płaszczyźnie prawa karnego, w ramach odpowiedzialności za czyn nieumyślny. Jest to o tyle istotne, że wyłącza pewnym, silnie społecznie osadzony, automatyzm mechanizmu – szkoda – odpowiedzialność (obiektywna) lekarza,
rugujący tym samym z życia ludzkiego naturalny element niepewności i nieprzewidywalności. Z kolei możliwość przypisania odpowiedzialności karnej za
przestępstwo nieumyślne otwiera kwestię odpowiedzialności samego lekarza,
jak też podmiotu leczniczego na rzecz, którego tenże pracuje.
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Prowadzenie działalności medycznej przez podmioty
lecznicze  zakładanie, działania i sposób przekształcania
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Running a Medical Business Activity by Medical Entities – Setting up,
Operating and Reshaping of Independent Public Healthcare Centres
Abstract: The deliberations presented in this article refer to the statute on medical activity in accordance with the law after the amendment introducing very significant
changes under the act as of 10 June 2016 on the change of act on medical activity or
some other acts. The above-mentioned amendment is called the act on complimenting
of hospitals and is seen as the beginning of the systemic reform of public health service.
Undoubtedly, in public view, there is a strong need to implement relevant changes
and even a new legal and organizational order in the scope of broadly defined health
protection. The information coming from a norm maker about the assumed and
planned comprehensive and revolutionary alterations in health service system [Systemic reform in health service – the current progress of work and new assignments]
exert as well greater mobility of all entities forming independent public healthcare
centres, as the change and the way of assessing the capability of bearing the financial
burden in medical activity and the aftermath resulting from the necessity of reshaping/ reforming of independent public healthcare centres.
Considering the implementation of health service reform, the paper also illustrates
the main legal solutions of setting up, operating and reshaping of independent public
healthcare centres aimed at appreciating their role in meeting societal needs in terms
of health protection and services.
Key words: medical activity, independent public healthcare centre, setting up, operating, reforming, reshaping.
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Wprowadzenie
Prawo do ochrony zdrowia jest zagwarantowane w ustawie zasadniczej, jako
jedno z najważniejszych praw i wolności jednostki, tj. w art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej2. Normodawca, realizując ten obowiązek państwa wobec
obywateli, uregulował licznymi aktami prawnymi o zróżnicowanej doniosłości
system służby zdrowia. Jednym z nich jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654; t.j. z dnia 8 września 2016 r., Dz.
U. z 2016 r. poz. 1638), która określa m.in. zasady wykonywania działalności
leczniczej w zakresie podmiotowo-przedmiotowym. Jednym z uczestników
działalności leczniczej, którego rola zgodnie z wolą normodawcy będzie rosnąć,
jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, co wynika wprost z noweli [Ustawa 2016], którą ustawodawca uchylił normę prawną [Ustawa 2011, art.
204 ust. 1] zakazującą tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej od dnia wejścia w życie ustawy z 2011 r.
Podstawowym pojęciem dla ustawy o działalności leczniczej, a tym samym
dla rynku medycznego jest obecnie pojęcie działalności leczniczej [Paszkowska 2016, s. 1 i nast.). Zgodnie z art. 3 [Ustawa 2011] działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne są pojęciem utrwalonym już w polskim systemie zdrowotnym i uregulowanym wcześniej w Ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
Obecnie ich definicja w wersji skróconej, ale zbieżnej z poprzednio obowiązującą (tj. z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) znajduje się w art. 2 ust. 1
pkt 10 [Ustawa 2011]. Zgodnie z powyższym przepisem świadczenia zdrowotne są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia
lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
Jak zauważono na wstępie, wprowadzone przepisy noweli [Ustawa 2016]
są początkiem bardzo gruntownych zmian w całym systemie służby zdrowia.
Zapowiadaną przez rząd reformę systemową służby zdrowia zapoczątkowała
właśnie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15
lipca 2016 r. Zatrzymała ona komercjalizację i prywatyzację szpitali publicz2
Zgonie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia
szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i
osobom w podeszłym wieku.
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nych. Dzięki dekomercjalizacji służba zdrowia zachowa publiczny charakter
[Reforma systemowa w służbie zdrowia – stan prac i nowe zadania]. Trwające
prace rządowe nad pakietem w tym zakresie, w szczególności nad projektem
„Sieć szpitali” [Sieć szpitali – oficjalna strona rządowego projektu sieci szpitali
], są daleko zaawansowane. Korzyści z ich wprowadzenia zostały upublicznione przez Ministerstwo Zdrowia [Reforma systemowa w służbie zdrowia – stan
prac i nowe zadania]. Celem reformy jest likwidacja Narodowego Funduszu
Zdrowia i powołanie Państwowego Funduszu Celowego. Zaprezentowano
również założenia do Ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej3, które tylko
pośrednio odnoszą się do ustawy normującej funkcjonowanie i ustrój samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jak poinformował minister Konstanty Radziwiłł – autor założeń do reformy systemu służby zdrowia
[Zakładka Aktualności Ministerstwa Zdrowia], w związku z planowanym
wprowadzeniem sieci szpitali „wiele samorządów już zaczyna myśleć o różnego rodzaju rozwiązaniach polegających na konsolidacji albo tworzeniu nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, czyli zupełnie
publicznych szpitali, które muszą być podstawą zabezpieczenia szpitalnego
polskich obywateli, polskich pacjentów”.
Działania te związane są z poprawą skuteczności działalności leczniczej,
która w głównej mierze polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a które
mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub
systemów łączności. Działalność lecznicza może również polegać na promocji
zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
Katalog podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest szeroki
i obejmuje podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz lekarza lub pielęgniarkę (Ustawa 2011, art. 4). Jak zauważa Nowak-Kubiak [2012, komentarz do
art. 4] w toku prac nad projektem ustawy liczne kontrowersje wzbudzało
uznanie kościołów, fundacji i stowarzyszeń za podmioty lecznicze. Należy
jednak przyjąć, że występowanie tych podmiotów, jako podmiotów leczniczych, ograniczać się będzie wyłącznie to tej sfery ich działalności, w ramach
której wykonują one działalność leczniczą.

3

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej został przekazany do konsultacji publicznych, które trwały do 1 lutego 2017 r. Z założeń wynika, iż część tych założeń zostanie
wprowadzona w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
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Jeśli więc zadaniem statutowym fundacji będzie udzielanie świadczeń
zdrowotnych w rodzaju świadczenia szpitalne oraz wspieranie działalności
kulturalnej, to fundacja ta w części, w której prowadzić będzie szpital, w rozumieniu przepisów ustawy będzie podmiotem leczniczym i będzie podlegać
rygorom, m.in. wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W zakresie działalności związanej ze wspieraniem działalności kulturalnej nie będzie oczywiście podlegać przepisom komentowanej
ustawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest omówienie jednego z głównych podmiotów działalności leczniczej jakimi są niewątpliwie samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej w kontekście ustroju, funkcjonowania
oraz możliwości i konieczności dokonywania zmian ustrojowych w ramach
struktury prawnej określonej ustawą o działalności leczniczej.

Zakładanie samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej
Jedną z wyodrębnionych ustawowo kategorii podmiotów leczniczych jest
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej [Paszkowska 2016, s. 3].
Uprawnionym do powołania samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej wykonującego działalność regulowaną jako działalność leczniczą
(w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) jest Skarb Państwa – reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej
albo wojewodę, jednostka samorządu terytorialnego oraz uczelnia medyczna.
Utworzenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje
w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu
podmiotu tworzącego. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podając nazwę
i siedzibę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, określenie
rodzaju działalności leczniczej oraz określenie mienia, w które wyposaża się
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny, tj. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru.
Przy tworzeniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
uwzględnia się konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz racjonalnej organizacji opieki zdrowotnej.
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Działanie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
Organy
Działalność bieżąca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
realizowana jest na podstawie planu finansowego ustalanego przeze kierownika, który jest również odpowiedzialny za zarządzanie podmiotem leczniczym prowadzonym w tej formie, finansowanym z posiadanych środków
i uzyskiwanych przychodów, z których również pokrywane są koszty działalności oraz regulowane zobowiązania.
Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wybierany jest w drodze konkursu przez podmiot tworzący. Jest to najwyższe stanowisko o najszerszych kompetencjach. Wymogi dla kierownika określa ustawa o działalności leczniczej [Ustawa 2011, art. 46]. Zgodnie z tym przepisem
kierownik musi posiadać wykształcenie, wiedzę i cechy osobiste dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika.
Bieżącą kontrolę i ocenę możliwości funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dokonuje kierownik, w terminie do dnia
31 maja każdego roku, przekazując podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji
ekonomiczno-finansowej sporządzany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, który zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji
ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej.
Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, dokonuje się na
podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych, których sposób obliczania
oraz przypisane im punktowe oceny służące do tej analizy mają na uwadze
zapewnienie przejrzystości i jednolitości analiz. Porównywalności tych wskaźników określa minister finansów w porozumieniu z ministrem zdrowia. Przekazany raport oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej poddany jest ocenie przez podmiot tworzący. W samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, obok kierownika, działa rada społeczna, która jest organem opiniodawczo-doradczym
kierownika. Jak zauważa Nowak-Kubik [2012, komentarz do art. 48] rola rady
społecznej jest specyficzna. Jest to bowiem inicjujący i opiniodawczy organ
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podmiotu tworzącego, a równocześnie doradczy organ kierownika podmiotu
leczniczego.
Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie
podmiot tworzący. W posiedzeniach rady społecznej uczestniczy kierownik
oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym. Rada społeczna wyraża swoje stanowisko w drodze uchwał. Od
uchwał rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do organu tworzącego.
Do zadań rady społecznej należy przede wszystkim przedstawianie podmiotowi tworzącemu oraz kierownikowi wniosków i opinii w sprawach finansowych, ustrojowych i organizacyjnych. W literaturze przedmiotu [NowakKubik 2012, komentarz do art. 48] podnoszone są zarzuty, co do trafności niektórych regulacji zadań rady społecznej [Ustawa 2011, art. 48, ust. 2]. Głównie
kwestionowana jest zasadność uprawnienia do przedstawiania podmiotowi
tworzącemu wniosków i opinii w sprawach zbycia aktywów trwałych oraz
zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego. Kompetencja dotycząca przedstawiania podmiotowi tworzącemu wniosków lub
opinii w sprawie zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury lub sprzętu
medycznego budzić może wątpliwości, co do właściwości podmiotu, któremu
ta opinia (lub wniosek) ma być złożona. Zarówno darowizna, jak i zakup sprzętu dotyczyć będzie podmiotu leczniczego. Trudno jest więc uzasadnić, dlaczego w kwestii darowizny lub zakupu sprzętu przez podmiot leczniczy czynności opiniodawcze mają być skierowane do podmiotu tworzącego. Może to
znajdować uzasadnienie w przypadku podmiotu leczniczego, działającego
w formie jednostki budżetowej. Brak jest takiego uzasadnienia w przypadku
SP ZOZ. Podmiot tworzący mógłby zasięgać opinii rady społecznej w ww.
kwestii w przypadku, gdyby to on miał dokonywać zakupu takiego sprzętu na
rzecz podmiotu tworzącego. W tym zakresie w odniesieniu do SP ZOZ jest to
przepis stanowiący martwą normę, gdyż SP ZOZ dokonuje zakupu sprzętu
medycznego, zaś opinia w tej sprawie ma być wyrażana na rzecz podmiotu
tworzącego, którego SPZOZ nie ma ustawowego obowiązku informować
o zamiarze dokonania zakupu ani przyjęcia darowizny.
Opinie rady społecznej wyrażane na rzecz podmiotu leczniczego nie są dla
jego kierownika wiążące. Jak zauważa Nowak-Kubik [2012, komentarz do art.
48] wątpliwości w tym zakresie może wzbudzić postanowienie art. 48 ust. 12
[Ustawa 2011], które stanowi, że od uchwały rady społecznej kierownikowi
przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego. … Należy jednak przyjąć, że
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również niewiążąca opinia rady społecznej może być zaskarżona do podmiotu
tworzącego. Opinia taka może bowiem być negatywna w stosunku do określonych zamierzeń kierownika podmiotu leczniczego, a wykonanie opiniowanej
czynności pomimo tej, negatywnej opinii może skutkować odpowiedzialnością
kierownika na przykład w sferze finansów publicznych lub oceny kontroli
z punktu widzenia racjonalności lub gospodarności wydatkowanych środków.
Na radzie społecznej ciąży także obowiązek okresowych analiz skarg
i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, opiniowania wniosków w sprawie czasowego
zaprzestania działalności leczniczej, wykonywania innych zadań określonych
w ustawie i statucie. Sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez radę społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

Mienie
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje posiadanym
mieniem z tym zastrzeżeniem, iż zbycie aktywów trwałych samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący i po uzyskaniu zgody na dokonanie tych czynności. Istnieje wyraźny zakaz ustawowy wnoszenia majątku samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub przysługującego mu do niego
prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą.
Głównym źródłem uzyskania przez samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej bieżących środków finansowych jest odpłatna działalność lecznicza [Ustawa 2011, art. 55]. Fundusz założycielski określa wartości majątku
SP ZOZ, który stanowi wartość wydzielonej SP ZOZ części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie. Fundusz zakładu stanowiący wartość
majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po odliczeniu
funduszu założycielskiego powiększony o zysk netto i kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania
tych aktywów jak również kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie straty netto, a następnie pomniejszony się o stratę netto i kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.
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W przypadku uzyskania zysku samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej decyduje o jego podziale. Strata netto pokrywana jest we własnym
zakresie z funduszu zakładu. W przypadku braku środków na pokrycie straty
z funduszu zakładowego obowiązek w tym zakresie przechodzi na podmiot
tworzący, który jest obowiązany w terminie ustawowym dziewięciu miesięcy
od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie ponad pokrycie straty z funduszu zakładowego,
jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo w terminie kolejnych dwunastu miesięcy wydać rozporządzenie, zarządzenie albo
podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli strata netto za rok obrotowy jest wyższa niż wskazano powyżej
oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną.
Konsekwencją ujawnienia w sprawozdaniu finansowym straty netto jest
obowiązek sporządzenia programu naprawczego z uwzględnieniem raportu
o sytuacji ekonomiczno-finansowej na okres nie dłuższy niż trzy lata w terminie trzech miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Program naprawczy kierownik przedstawia podmiotowi tworzącemu
celem zatwierdzenia.

Likwidacja
Likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje
w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu
podmiotu tworzącego, zawierającego w szczególności określenie zakładu
podlegającego likwidacji, oznaczenie dnia zaprzestania udzielania świadczeń
zdrowotnych, nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia wydania rozporządzenia,
zarządzenia albo podjęcia uchwały, oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, określenie sposobu i trybu zadysponowania składnikami materialnymi i niematerialnymi oraz oznaczenie dnia zakończenia likwidacji. Okres likwidacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Pozostałe zobowiązania i należności po likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa albo uczelni
medycznej, albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Rozporządzenie, zarządzenie albo uchwała o likwidacji samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowi podstawę do jego wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz Krajowego
Rejestru Sądowego z dniem zakończenia likwidacji.
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Zmiany ustrojowe samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej
Połączenie
Wprowadzając w życie ustawę o działalności leczniczej normodawca uregulował
problematykę przekształceń podmiotów leczniczych (łączenia i przekształceń).
Instytucja połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
jest zbliżona do regulacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie łączenia spółek
[Paszkowska 2016, s. 5]. Ustawodawca wskazuje dwa sposoby połączenia [Ustawa
2011, art. 66, ust. 1], tj. przez przeniesienie całego mienia co najmniej jednego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (przejmowanego) na
inny samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (przejmujący) lub też utworzenie nowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego co najmniej z dwóch łączących się samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej. Podmioty tworzące dokonują połączenia tych zakładów
w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały  w przypadku zakładów
mających ten sam podmiot tworzący, a w przypadku zakładów mających różne
podmioty tworzące w drodze porozumienia. Konsekwencją połączenia jest złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o wykreślenie zakładu przejmowanego
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz dokonanie właściwego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (w zależności od sposobu połączenia – ustawa wskazuje również przesłanki wykreślenia z urzędu).
W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, które faktycznie wykonywały uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, odpowiedzialność za jego zobowiązania ponoszą te jednostki w częściach ułamkowych odpowiadających wysokości zobowiązań powstałych w okresach, w których wykonywały one uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego. Należności i mienie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej stają się należnościami i mieniem podmiotu, który przejął
uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego.
Ustawodawca wprowadził normę prawną, na mocy której jednostki samorządu terytorialnego, które faktycznie wykonywały uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, mogą w inny
sposób niż powyżej, określić odpowiedzialność za zobowiązania oraz zasady
przejęcia należności i mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wykonywały uprawnienia i obowiązki podmiotu
tworzącego.
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W zakresie spraw pracowniczych ustawodawca wskazał, iż do pracowników zakładu przejmowanego oraz do pracowników zakładów łączących się
stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (przejęcie
zakładu pracy).

Przekształcenie
Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę
akcyjną) jest głównym celem zmian ustawowych ustawy o działalności leczniczej [Ustawa 2011] i jej noweli [Ustawa 2016], na co ustawodawca przeznaczył
duże środki z budżetu państwa4. Pomimo zarezerwowania środków na ten cel
z tej możliwości skorzystało tylko niewiele SP ZOZ5. Jak wynika z raportu (Sytuacja finansowa szpitali w Polsce, s. 5)6, pomimo wprowadzenia mechanizmów skłaniających do przekształceń lub likwidacji nierentownych placówek
do masowej komercjalizacji szpitali nie doszło, ponieważ właścicielem placówek przekształconych w spółki pozostają w większości podmioty publiczne.
Głównie wynika to z niewłaściwego zarządzania oraz niewiedzy, co do możliwości i następstw przekształceń przez podmioty tworzące7.
Zmienione nowelą przepisy [Ustawa 2016] umożliwiają zwiększenie przekształceń z zachowaniem kontroli przez podmioty tworzące będące w zasobach Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych. Przekształcenie może polegać na przekształceniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w jedną spółkę, pod warunkiem, że przekształcane zakłady mają ten
sam podmiot tworzący lub na przekształceniu samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej mających różne podmioty tworzące będące jednostkami samorządu terytorialnego w jedną spółkę w drodze porozumienia
4
Łączne nakłady z budżetu państwa na ten cel zostały określone na 1.400.000.000,00 zł,
[Restrukturyzacja
i
przekształcenia:
http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/
organizacja-ochrony-zdrowia/restrukturyzacja-i-przeksztalcenia/  wejście 22 maja 2017 r.].
5
W okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 października 2013 r. przekształcono tylko 48 SP ZOZ,
w tym 34 szpitale [http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochronyzdrowia/restrukturyzacja-i-przeksztalcenia/  wejście z dnia 25 maja 2017 r.].
6
Raport opracowany przez Magellan S.A. i PMR wśród SP ZOZ i szpitali przekształconych
[http://www.magellansa.pl/portals/1/files/raporty%20rynkowe/raport_sytuacja%20finansowa
%20szpitali%20w%20polsce.pdf  wejście z dnia 23 maja 2017 r.].
7
W latach 2012–2013 z dofinansowania na przekształcenia skorzystały 23 podmioty tworzące dla 33 SP ZOZ przekształconych w spółki prawa handlowego na kwotę ok. 269.198,0 tys.
zł: Wykaz podmiotów tworzących, które otrzymały dotacje w ramach ustawy o działalności
leczniczej w latach 2012/2013: strona MZ Restrukturyzacja i przekształcenia – załącznik.
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podmiotów tworzących. Do porozumienia dołącza się projekt umowy spółki
(statutu) i projekt regulaminu organizacyjnego.
Organem dokonującym przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, jest odpowiedni podmiot tworzący (odpowiednio minister, centralny organ administracji rządowej albo
wojewoda, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego8, rektor
lub dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego).
Na podstawie delegacji ustawowej minister właściwy do spraw zdrowia
określi, w drodze rozporządzenia, ramowy wzór aktu przekształcenia, mając
na celu zapewnienie sprawności procesu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki.
Akt przekształcenia, zawierający akt założycielski spółki, imiona i nazwiska
członków organów spółki pierwszej kadencji oraz pierwszy regulamin organizacyjny, sporządza organ dokonujący przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę. Akt ten zastępuje czynności
określone w kodeksie spółek handlowych poprzedzające złożenie wniosku
o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców. Po sporządzeniu aktu przekształcenia zarząd spółki kapitałowej składa wniosek o wpisanie spółki do
rejestru przedsiębiorców, a po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców 
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą. Dniem przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej w spółkę jest dzień wpisania tej spółki do rejestru przedsiębiorców. Z tym dniem następuje wykreślenie z urzędu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka kapitałowa z dniem przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, chyba
że przepisy ustawy stanowią inaczej, w tym również w zakresie spraw pracowniczych, gdyż pracownicy przekształcanego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki. Nie
dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie powołania w przekształcanym
samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, gdyż powołanie wygasa z dniem przekształcenia.
8
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 marca 2016 r.
II SA/Ol 62/16 W obowiązującym stanie prawnym nie może więc budzić wątpliwości, że organem dokonującym przekształcenia samorządowego SP ZOZ jest organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa). Organ stanowiący powiatu (rada) nie może więc przypisać sobie takich kompetencji, niezależnie od istnienia ogólnego uregulowania, zawartego w art. 12 pkt 8 lit. g u.s.p.
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Podsumowanie
Pełna i komplementarna ocena zmian ustawy o działalności leczniczej
w aspekcie działania i zmian ustrojowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wymaga ich weryfikacji przez praktykę. Jak zauważono na wstępie nowelizacja z 2016 roku ma charakter dekomercjalizacji, co
spotkało się z liczną krytyką środowiska, gdyż pierwotne założenia były ukierunkowane na komercjalizację i dopływ kapitału z rynku [Uzasadnienie do
projektu zmian do ustawy o działalności leczniczej], a także uzupełnienie
przez Skarb Państwa potrzeb finansowych SP ZOZ w zakresie przekształceń
zagwarantowanych ustawą [Ustawa 2011]. Przez pięć lat funkcjonowania ustawy w pierwotnym kształcie nie uległ zmianie odbiór społeczny w zakresie jakości i sprawności ochrony zdrowia, który cały czas jest uważany za niedostateczny. Jednym z powodów było zbyt niskie wykorzystanie środków z budżetu państwa, które ustawowo zarezerwowały na ten cel 1 mld 400 mln zł, z czego wykorzystano niewielką część. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia [Restrukturyzacje
i przekształcenia, Raport z realizacji dofinansowania przekształceń SP ZOZ
w latach 2012/2013 w Polsce] środki te były wydawane nierównomiernie i trudno znaleźć odpowiedź, jaki klucz obowiązywał przy absorbcji środków finansowych9 przez poszczególne podmioty tworzące, co obrazuje tabela 1.
Wprowadzone nowelą lipcową z 2016 r. zmiany, będące pierwszym etapem reformy systemu służby zdrowia, niosą duże zagrożenie w zakresie wydolności finansowej samorządów, jako jednostek tworzących. Dotyczy to
zwłaszcza powiatów o niskich dochodach i budżetach uniemożliwiających
poniesienie dodatkowych nakładów10.
9
Nikt nie czuje się odpowiedzialny, nikt nie czuje się „właścicielem procesu” komercjalizacji
szpitali w Polsce. Rynek ten nie jest właściwie monitorowany. W praktyce oznacza to brak całościowego nadzoru nad przebiegiem procesu przekształceń [Raport opracowany przez Magellan
S.A. i PMR wśród SP ZOZ i szpitali przekształconych, s. 6: ttp://www.magellansa.pl/
portals/1/files/raporty%20rynkowe/raport_sytuacja%20finansowa%20szpitali%20w%20polsce.pdf
wejście z dnia 28 maja 2017 r.].
10
Według Najwyższej Izby Kontroli skontrolowane małe gminy słabo radziły sobie z realizacją zadań publicznych, w tym z zapewnieniem opieki zdrowotnej. Wynikało to przede wszystkim z niskich budżetów, ale także z niezgłaszania potrzeb przez mieszkańców czy funkcjonowania niepublicznych placówek na danym terenie. Z wykonywaniem zadań największe problemy miały gminy o niskich dochodach własnych, co zmuszało je do zaciągania kredytów
i pożyczek. NIK ostrzega, że systematycznie rosnące zadłużenie skontrolowanych gmin bez
wątpienia wpłynie na możliwość realizacji inwestycji i skuteczność wykonywania zadań w przyszłości [Magdalena Okoniewska, Raport NIK, stan i data publikacji z dnia 23 listopada 2016 r.].
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Tabela 1. Zestawienie przyznanych dotacji dla podmiotów tworzących w Polsce
w latach 2012/2013 z podziałem na województwa
Lp.

Województwo

Kwota przyznanej dotacji
10 166 367,81

1

Dolnośląskie

2

Lubuskie

3

Łódzkie

26 247,72

4

Małopolskie

12 969,24

5

Mazowieckie

6

Opolskie

7

Pomorskie

55 446 661,56

8

Śląskie

12 819 805,66

9

Świętokrzyskie

10

Warmińsko-Mazurskie

11 147 082,53

11

Zachodniopomorskie

14 995 154,35

Razem

110 348 435,62

40 145 919,66
9 425 835,55

474 389,78

265 008 869,48

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana ustrojowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez łączenie czy też zmianę formy prawnej w wyniku restrukturyzacji
może niewiele zmienić. Ograniczenia ustawowe, co do możliwość wypłaty
dywidendy w spółkach kapitałowych z większościowym udziałem spółek
Skarbu Państwa mogą spowodować spowolnienie lub wręcz zahamowanie
restrukturyzacji o podłożu finansowym. Jak zauważyła Kurowska [Dziennik
Gazeta Prawna nr 25 z 08.02.2016 r.] na etapie prac legislacyjnych proponowane przez rząd kierunki zmian w ustawie o działalności leczniczej nie tylko
mogą być niekonstytucyjne, lecz także istnieje ryzyko, że pogłębią chaos
w ochronie zdrowia.
Zarówno wcześniej jak i obecnie niezbędny jest do tego odpowiedni czas,
w jakim można będzie poddać te rozwiązania konfrontacji z przyjętymi przy
ich tworzeniu założeniami, celem oceny słuszności samych założeń wyartykułowanych w uzasadnieniu do noweli z lipca 2016 r.
Niemniej, i jest tu zgodność wszystkich uczestników i beneficjentów systemu
służby zdrowia, należy zmienić ten system gdyż jest niewydolny i kosztowny,
a w konsekwencji jakość leczenia ulega stałemu pogorszeniu. O pilnej potrzebie
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takiej zmiany nikogo nie trzeba przekonywać. Stąd pilna potrzeba reformy całego
systemu służby zdrowia. Rządowemu projektowi przyświecają dwa cele nośne
społecznie, tj. objęcie ochroną świadczeń zdrowotnych wszystkich rezydentów
(nawet nieubezpieczonych w Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych) oraz zmniejszenie kolejek do lekarzy. Można by powiedzieć, że tylko tyle albo aż tyle.
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Aspekty odpowiedzialności placówek służby zdrowia
za błędy medyczne na gruncie prawa cywilnego

The Scope of Responsibility of Medical Centres for Medical
Malpractice under Civil Law
Abstract: The aim of the paper is to depict the scope of responsibility of entities running medical activity for medical mistakes or malpractice under civil law. The author
covers the basis for claim due to improper performance of medical services both under civil law and patient rights act.
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Wprowadzenie
W niniejszym artykule podjęto próbę naświetlenie cywilno-prawnych aspektów odpowiedzialności placówek służby zdrowia wobec pacjenta za nienależyte wykonanie usługi medycznej oraz zasygnalizowanie zagrożeń związanych z bardzo dynamicznym rozwojem działalności leczniczej pod kątem naruszania praw pacjenta.
Pretekstem do rozwinięcia tego zagadnienia był fakt, że działalność lecznicza staje się coraz bardziej popularną formą aktywności biznesowej. Obserwujemy zjawisko powstawania coraz większej liczby nie tylko niepublicznych
zakładów opieki zdrowotnej, ale również spółek prawa handlowego prowa-
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dzących działalność leczniczą i to często prowadzonych przez osoby nie mające doświadczenia medycznego.
Ustawodawca dostrzegł to zjawisko gospodarcze uchwalając ustawę z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej [Dz. U z 2016 r. poz. 2260) 
dalej u.o.d.l.  która derogowała ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej [t.j. Dz. U. z 2007 r. poz. 89, z późn. zm.]. Efektem dostrzeżonych zmian, jest dokonanie w tymże akcie prawnym rozróżnienia na podmioty wykonujące działalność leczniczą będące przedsiębiorcami oraz na
podmioty wykonujące taką działalność, lecz nie będące przedsiębiorcami.

Formy prowadzenia działalności leczniczej
Na wstępie należy przeanalizować, kto może prowadzić działalność leczniczą.
Mianowicie, z treści art. 2 w związku z art. 4 powołanej wyżej ustawy wynika, iż
podmiot wykonujący działalność leczniczą to między innymi przedsiębiorca
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) prowadzący aktywność
biznesową we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Dodatkowo ustawa reguluje działalność lekarza lub pielęgniarki prowadzących praktykę zawodową. Mianowicie, zgodnie z treścią art. 5 podmioty te
mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach
określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Ta forma aktywności zawodowej lekarzy może być wykonywana, między
innymi w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jako indywidualna
praktyka lekarska, bądź jako indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, bądź też w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki
partnerskiej, jako grupowa praktyka lekarska.
Konkludując nie każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą musi
spełniać warunki przewidziane do zakładów opieki zdrowotnej (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – które to warunki uregulowane są w art. 50a i nn. u.o.d.l)
Regulacje te wskazują na bardzo zróżnicowane formy prawne aktywności
zawodowej lekarzy, a w konsekwencji na różny zakres odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo działalność lecznicza może być wykonywana w ramach
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woluntariatu oraz przez studentów zdobywających kwalifikacje do wykonywania zawodu oraz studentów studiów doktoranckich, wówczas odpowiedzialność będzie uzależniona działań podjętych przez podmioty nadzorujące
pracę tych osób.
W tym miejscu nie można pominąć definicji pacjenta. Mianowicie, zgodnie
z treścią art. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U z 2016, poz. 186)  dalej u.o.p.p.  pacjent to
osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.
Natomiast świadczenie zdrowotne to – zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 10)
u.o.d.l.  działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie
zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
Z obu definicji wynika, że pacjentem może być osoba, która zawiera umowę o wykonanie świadczenia zdrowotnego, jak i osoba której świadczenie
takie jest udzielane w trybie nagłym, nawet wbrew jej wiedzy  np. w razie
utraty świadomości.

Prawne uregulowania odpowiedzialności cywilnej
podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Odpowiedzialność cywilna może wynikać z faktu nienależytego wykonania
świadczenia zdrowotnego (błąd medyczny)  wówczas zachodzi przypadek
odpowiedzialności kontraktowej  albo z czynu niedozwolonego, gdy szkoda
powstaje niezależnie od umowy (zakażenie medyczne).
Ogólne podstawy odpowiedzialności podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynikają z treści art. 415 k.c. Przepis ten stanowi, iż kto w winy
swojej wyrządził drugiemu szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia. Czyn
pociągający za sobą odpowiedzialność deliktową musi wykazywać cechy odnoszące się o strony przedmiotowej (bezprawność czynu) i podmiotowej (wina w znaczeniu subiektywnym).
Definicja winy została wypracowana w dorobku orzecznictwa i doktryny.
Generalnie, jest to możliwość postawienia personalnego zarzutu, iż w danych
okolicznościach faktycznych sprawca mógł się zachować w inny sposób, niż to
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uczynił. Wina odnosi się zatem do decyzji sprawcy, któremu stawia się zarzut,
że jego zachowanie w konkretnej sytuacji było naganne. Wina może przybrać
postać winy umyślnej lub nieumyślnej.
Bezprawność ujmowana jest tradycyjne, jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Pojęcie „porządek prawny” obejmuje nakazy i zakazy wynikające nie tylko z norm prawnych, lecz również z norm obyczajowych określonych, jako zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
Ogólny zakaz nie wyrządzenia szkody drugiemu uzasadnia  w konkretnych
okolicznościach sprawy  podjęcie niezbędnych czynności zapobiegających
możliwości powstania szkody na osobie lub w mieniu. Obowiązek należytej
dbałości o życie i zdrowie człowieka, może wynikać nie tylko z normy ustawowej, ale także ze zwykłego rozsądku, popartego zasadami doświadczenia,
które nakazują nie tylko unikania zbędnego ryzyka, lecz także podejmowania
niezbędnych czynności zapobiegających możliwości powstania zagrożenia
dla życia lub zdrowia człowieka (...) [z treści uzasadnienia wyroku SN z 2 grudnia 2003 roku].

Pojęcie szkody w ujęciu cywilistycznym
Szkoda to każdy uszczerbek, który powstał w dobrach prawnie chronionych
danego podmiotu wbrew jego woli. Szkoda może być szkodą majątkową 
wówczas można dochodzić odszkodowania  albo niemajątkową (krzywdą)
wówczas można dochodzić zadośćuczynienia. Szkoda może wyniknąć z czynu
niedozwolonego (wskazany wyżej art. 415 kc) albo z nienależytego wykonania
zobowiązania (art. 471 kc).
Już sama ta definicja stwarza problem interpretacyjny, gdyż każdy pacjent
przecież godzi się na podjęcie ryzyka medycznego, ryzyka wystąpienia pewnych powikłań (oczywiście poza sytuacjami, kiedy z uwagi na wiek, stan psychiczny bądź zdrowotny takiej zgody nie można uzyskać). To ryzyko medyczne może być nawet efektem świadomej decyzji pacjenta, który godzi się na
przeprowadzenie zabiegu zupełnie nowatorskiego. Ten charakter zabiegu
może być podyktowany również działalnością naukową lekarza, który w ramach prowadzonych badań klinicznych występuję o zezwolenie na wykonanie pewnej ilości niestandardowych zabiegów. Przy świadczeniach medycznych zakres szkody może być bardzo szeroki.
W powołanych wyżej aktach prawnych ustawodawca przewidział odpowiedzialność nie tylko za szkodę majątkową na osobie, lecz także za narusze-
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nie dóbr osobistych czy nawet za niewłaściwe traktowanie zwłok (art. 28
u.o.d.l). Odpowiedzialność jest ponoszona również za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji medycznej.

Przesłanki odpowiedzialności w rozumieniu art. 415 k.c.
Jak wyżej wskazano, art. 415 to ogólna podstawa odpowiedzialności, która ma
zastosowanie w każdym przypadku wystąpienia szkody w ujęciu cywilistycznym. Ta podstawa prawna znajduje zastosowanie najczęściej przy zakażeniach medycznych. W większości przypadków zazwyczaj możliwe jest przypisanie odpowiedzialności za zakażenie konkretnemu lekarzowi. W niektórych
sytuacjach, świadczenia medycznego udzielała większa liczba osób – np. gdy
pacjent był hospitalizowany przez dłuży okres czasu. W oczywisty sposób zasad działania profesjonalisty przestrzegać powinien personel szpitala. Powierzono mu bowiem opiekę nad dobrami o fundamentalnym znaczeniu – życiem i zdrowiem człowieka.
Dla ustalenia odpowiedzialności pozwanego koniecznym jest wykazanie
istnienia normalnego związku przyczynowego pomiędzy zawinionym zachowaniem się lekarza, a szkodą. Nie jest natomiast istotne, która konkretnie osoba dopuściła się wyrządzenia deliktu. Jeżeli nie uda się ustalić tych personaliów dopuszczalne jest zastosowanie zasady tzw. winy anonimowej (bezimiennej). Winna anonimowa zachodzi w razie jakichkolwiek zaniedbań w organizacji pracy, brakach personelu czy zaniechań nieustalonego członka zespołu. W takim przypadku odpowiada podmiot udzielający świadczenia.
Wówczas częstokroć należy odnieść się do konstrukcji domniemania, które
dopuszcza procedura cywilna [uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN
z dnia 15 lutego 1971 roku sygn. akt III CZP 33/70; opublikowana OSN
1971/4/59]. To wydane wiele lat temu orzeczenie nadal zachowuje swoją aktualność, choć u podstaw jego wydania legło zakażenie wirusem HBV. Konstrukcja ta jest przydatna, gdy brak jest bezpośrednich dowodów, co do istnienia przyczyn wystąpienia szkody. Innymi słowy, gdy brak wiedzy o pewności związku przyczynowego pomiędzy danym stanem zdrowia pacjenta
a działaniem (zaniechaniem) personelu medycznego określonej placówki
zdrowia. Niedoskonałość poziomu nauki i wiedzy medycznej nakazuje odwołać się wówczas do prawdopodobieństwa takiego związku. Z tym wszakże
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zastrzeżeniem, iż stopień takiego prawdopodobieństwa winien być bardzo
wysoki.
W takim przypadku zawsze należy przeanalizować przedział czasowy,
w którym mogło dojść do zakażenia. Powinien on obejmować  poza pobytem pacjenta w palcówce służby zdrowia  również okresy kiedy był narażony
na zakażenie podczas innych zabiegów wiążących się z przerwaniem ciągłości
tkanki łącznej, choćby u stomatologa czy kosmetyczki. Zazwyczaj jednak,
w warunkach szpitalnych prawdopodobieństwo zakażenia wirusem HBV jest
przeważająco wysokie, tym samym istotnie większe niż podczas innych zabiegów ambulatoryjnych. Głównie ze względu na liczbę potencjalnych źródeł
inkubacji wirusa. Wiąże się to z kontaktem z innymi pacjentami, stałym i bezpośrednim kontaktem z personelem medycznym dokonującym systematycznych zabiegów polegających na przerwaniu ciągłości tkanki. Wirus przenosi
się wieloma drogami, a do powstania choroby wystarczy niewielka jego ilość.
Dodatkowo, odpowiedzialność podmiotów prowadzących działalność
leczniczą uregulowana jest w art. 33 u.o.d.l. Zgodnie z treścią tego przepisu
w przypadku wykonywania działalności leczniczej odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ponoszą solidarnie odpowiednio lekarz i podmiot leczniczy albo pielęgniarka i podmiot
leczniczy.
Ustawodawca uregulował tym samym legitymację bierną. Pacjent ma prawo wyboru podmiotu, od którego chce dochodzić swoich roszczeń. Solidarność zobowiązania oznacza, iż swoją akcję może skierować do każdego z tych
podmiotów oddzielnie albo łącznie albo tylko w całości bądź w części.

Możliwość dochodzenia zadośćuczynienia na podstawie
art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Dodatkowo, w przypadku zaistnienia szkody niemajątkowej (krzywdy) możliwe jest oparcie roszczenia o zadośćuczynienie o treść art. 4 powołanej na
wstępie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepis ten
stanowi, iż w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać
poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego
za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
Przepis ten stanowi konkurencyjną podstawę dochodzenia roszczeń w stosunku do przepisów k.c. – czyli art. 445 §1 kc i art. 448 kc . Z ochrony tej korzy-
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stają prawa wymienione w ustawie, czyli prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych (art. 6); prawo pacjenta do tajemnicy informacji (art. 13) i prawo do
pełnej wiedzy o przebiegu, celach i zagrożeniach związanych z zabiegiem (art. 9
i art. 11); prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych (art. 15 i n.n.); prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
(art. 20 i art. 21 – obecność osoby bliskiej); prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza (art. 31); prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, a w tym prawo do kontaktowania się
z innymi osobami, prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i ostatecznie
prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej (art. 36). Redakcja tego przepisu, bezpośrednie odwołanie do „praw pacjenta”, wskazuje, że poszkodowany nie musi
w ogóle udowadniać, że na jakimkolwiek etapie doszło do naruszenia jakiegoś
prawnie chronionego dobra. Wystarczające jest w tym przypadku wskazanie na
konkretne prawo pacjenta określone w ustawie i fakt jego naruszenia. Konieczność wykazania winy, jako przesłanka odpowiedzialności określona w art. 4 ust.
1 u.o.p.p. występuje wyłącznie po stronie organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów
udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny
oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Roszczenia tego nie można będzie kierować w stosunku do nawet zawinionego
zachowania osoby trzeciej (np. innego pacjenta), przykładowo w zakresie naruszenia prawa do poszanowania intymności.
Należy przyjąć, że w tym zakresie mamy do czynienia z tradycyjnym poglądem winy. Miernik staranności w tym zakresie powinien być rozpatrywany
z uwzględnieniem ich zawodowego charakteru działalności w zakresie ochrony zdrowia, ale musi również uwzględniać specyfikę działania systemu ochrony zdrowia i konieczność ratowania życia i zdrowia wielu pacjentów.
Z całą pewnością przesłanką odpowiedzialności z art. 4 u.o.p.p. nie jest fakt
powstania szkody po stronie pacjenta. Odpada konieczność wykazywania jej
zakresu i wysokości. Odpada również konieczność ustalania ewentualnego
adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zawinionym zachowaniem
naruszającym prawa pacjenta a ewentualną szkodą. Zaznaczyć przy tym należy, że skoro przesłanką odpowiedzialności na gruncie omawianego przepisu
nie jest szkoda w ogóle, to nie jest nią ani szkoda w majątku poszkodowanego, ani tym bardziej szkoda na osobie w postaci rozstroju zdrowia czy uszko-
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dzenia ciała [por. wyr. Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27.11.2014 r., wydany w sprawie o sygnaturze I ACA 745/14, opublikowany Legali]. Pojęcie
krzywdy jest immanentnie związane ze sferą przeżyć psychicznych pacjenta.
Zasady ustalenia wysokości zadośćuczynienia najpełniej zostały wyrażone
w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.01.2015 r. wydanego
w sprawie VI ACA 486/14, opublikowanym w Legalis. Podstawą powinien być
całokształt okoliczności sprawy. Wprawdzie odczucie krzywdy jest pojęciem
subiektywnym i niewymiernym, jednak określając wysokość zadośćuczynienia
sąd winien kierować się przesłankami obiektywnymi, biorąc pod uwagę szeroko
rozumiane cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego (ich intensywność,
czas trwania), w tym skutki, jakie zdarzenie wywarło w ograniczeniach w życiu
codziennym, planach życiowych, w sferze zawodowej, możliwości funkcjonowania w rodzinie i w dotychczasowym środowisku. Zarówno okoliczności
wpływające na wysokość zadośćuczynienia, jak i kryteria ich oceny powinny być
rozważone indywidualnie w związku z konkretną osobą poszkodowanego.

Możliwość dochodzenia roszczeń na podstawie art. 67a)
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
W u.o.p.p. przewidziana została również możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za zdarzenie medyczne. Zgodnie z treścią art. 67,
a w przypadku zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta
będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
Przepis ten stosuje się do zdarzeń, które wiążą się z udzielaniem świadczeń
w szpitalu. Postępowanie inicjuje złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala, działających przy urzędach wojewódzkich. Powinien on być złożony w ciągu roku od dnia dowiedzenia się o wystąpieniu zdarzenia. Komisja wydaje, orzeczenie o zdarzeniu
medycznym albo jego braku, wraz z uzasadnieniem. Powinna to uczynić
w terminie 4 miesięcy od złożenia wniosku.
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Ubezpieczyciel szpitala jest związany orzeczeniem. Powinien w terminie 30
dni przedstawić propozycję odszkodowania lub zadośćuczynienia. Gdy tego
nie uczyni jest obowiązany do ich wypłaty w wysokości określonej we wniosku, nie wyższej niż 100.000 zł za zakażenie, uszkodzenie ciała lub rozstrój
zdrowia albo 300.000 zł w przypadku śmierci pacjenta.

Wnioski
Omówione regulacje prawne należy ocenić pozytywnie. Najbardziej istotne
jest to, iż podjęto próbę ułatwienia pacjentowi możliwości dochodzenia roszczeń z pominięciem uciążliwej i skomplikowanej procedury cywilnej. Pierwsze
ułatwienie dotyczy zadośćuczynienia w przypadku naruszenia praw pacjenta
– w tym przypadku traktowanych równoznacznie z dobrami osobistymi.
Wskazuje to na zmianę postawy ustawodawcy, który zaczął tworzyć nowy
katalog dóbr prawnie chronionych pacjenta niezależny od dotychczasowych
regulacji z k.c.
Opisane regulacje praw pacjentów nie powinny rodzić większych problemów jurydycznych, gdyż stanowią one rozwinięcie i uproszczenie już istniejących przepisów. Ogólnie rzecz ujmując, świadczeniobiorcy usług medycznych
zyskali ułatwienia dowodowe związane z uzyskiwaniem zadośćuczynienia.
Doświadczenie jurydyczne pozwala stwierdzić, iż w szerszej świadomości społeczeństwa nie zafunkcjonowało jeszcze istnienie opisanej wyżej komisji ds.
orzekania. Pacjenci nadal zdecydowanie częściej wybierają zwykłą drogę cywilną do dochodzenia swych praw.
W mojej ocenie, istotne jest stworzenie pacjentom bardzo szerokiego
spektrum katalogu roszczeń. Należy zaliczyć do niego również wprowadzone
z dniem 3 sierpnia 2008 roku zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej.
W wielu przypadkach wiąże się ono ze zgonem pacjenta w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu, bądź na skutek zakażenia szpitalnego.
Mankamentem wprowadzonych regulacji cały czas jest nałożenie na pacjenta, bądź jego spadkobierców, obowiązku procesowego wykazania związku
przyczynowego pomiędzy zachowaniem podmiotu wykonującego świadczenie
medyczne, a skutkami owego zachowania. Stopień skomplikowania wiedzy
medycznej i procedur medycznych jest obecnie tak wysoki, iż jedynie wyspecjalizowane kancelarie prawnicze są w stanie skutecznie reprezentować osoby
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poszkodowane, co niestety multiplikuje koszty takich postępowań. Jedynie
ułatwienia dowodowe wynikają z linii orzeczniczej Sądu Najwyższego. Judykaty
nie stanowią jednak prawa powszechnego, ułatwiają jedynie jego interpretację.
Konkludując, być może celowym było by w takiej sytuacji wprowadzenie
domniemań prawnych dotyczących choćby istnienia związku przyczynowego
pomiędzy stwierdzeniem jakiegokolwiek zaniedbania sanitarnego przez zespoły zakażeń szpitalnych bądź SANEPID, a stwierdzonym zakażeniem. Zastosowanie takiego domniemania było by dopuszczalne jedynie przy zaistnieniu
odpowiednich warunków. Jednym z nich byłaby odpowiednia korelacja czasowa nieprzekraczająca kilku miesięcy pomiędzy świadczeniem zdrowotnym,
a jego skutkami biologicznymi. Drugim warunkiem powinno być niewystępowanie innych czynników ryzyka po stronie pacjenta  czyli brak wcześniejszych zabiegów medycznych, czy kosmetycznych, bądź też chorób samoistnych zwiększających ryzyko niepowodzenia zabiegu np. cukrzycy.
Ostatecznie uznać jednak należy, że wprowadzanie coraz bardziej szczegółowych regulacji z zakresu prawa medycznego koreluje z oczekiwaniami pacjentów i stwarza, im szerokie możliwości dochodzenia swoich roszczeń.
Z pewnością, uszczegółowianie procedur medycznych, wzmocnione dodatkowo wytycznymi konsultantów krajowych z poszczególnych dziedzin medycyny zmierza do zminimalizowania zakresu błędu lekarskiego. Kiedy jednak
on wystąpi to ich istnienie znacznie ułatwia weryfikację prawidłowości zachowania personelu medycznego.
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Dylematy sprawowania funkcji nadzoru właścicielskiego
nad Szpitalem Powiatowym w Brodnicy – uwarunkowania
i problemy finansowania

Każda jednostka samorządu terytorialnego ma określone swoje zadania. Chodzi o zakres spraw, za które z mocy obowiązujących przepisów prawa jednostka jest odpowiedzialna. Ustawy dzielą zatem zadania samorządu terytorialnego pomiędzy gminę, powiat oraz województwo. Powiat brodnicki wykonuje określone ustawami zadania publiczne, o charakterze ponadgminnym,
głównie wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym, w sposób zgodny
z zapisami ustawy o finansach publicznych. Do głównych zadań zgodnie z art.
4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym należą m.in.:
 edukacja publiczna;
 promocja i ochrona zdrowia;
 pomoc społeczna;
 transport zbiorowy i drogi publiczne;
 kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami;
 kultura fizyczna i turystyka;
 geodezja i kartografia;
 administracja architektoniczno-budowlana;
 gospodarka wodna;
 ochrona środowiska i przyrody;
 porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli;
 ochrona przeciwpożarowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy;

 utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych;
 obronności;
 promocji powiatu;
 współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Jednym z istotnych zadań, które realizuje powiat Brodnicki jest zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców powiatu brodnickiego. Wyrazem
tej troski było przejęcie szpitala brodnickiego z Grudziądza i pozyskanie środków na modernizację obiektu, w tym: budowa nowej części infrastruktury
szpitalnej. Było to poważne wyzwania finansowe, organizacyjne i prawne.
Kluczowym problemem było pozyskanie środków w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków sejmiku województwa i realizacja tej inwestycji w terminach wynikających z projektu. Wydawać się może,
że zakończenie inwestycji sprawi, iż Powiat Brodnicki pozbywa się kłopotów,
jako organ pełniący nadzór właścicielski. Nic bardziej błędnego. Problemy
z finansowaniem szpitala przejawiające się w tym, że kontrakt z NFZ od wielu
lat był na tym samym poziomie przy wzrastających kosztach niezależnych od
SP ZOZ (wzrost minimalnego wynagrodzenia i narzutów, kosztów z tytułu
umów zleceń, podatków i opłat) sprawił, że do kluczowych problemów wymagających rozstrzygnięcia należało:
 zbilansowanie przychodów i kosztów,
 podjęcie optymalizacji kosztowej, w tym ograniczeniu kosztów stałych,
 uzyskania rentowności szpitala,
 zdecydowana poprawa płynności finansowej,
 analiza kosztów w ośrodkach kosztów.
W efekcie tak skoordynowanych działań prowadzonych przez Starostę
Brodnickiego we współpracy z Dyrektorem SPZOZ Szpital Brodnicki jest podmiotem rentownym, posiadającym płynność finansową, co nie oznacza, że
pozbawionym problemów, zwłaszcza w sektorze finansowania procedur i pozyskania nowej aparatury medycznej. Należy wyraźnie podkreślić długofalową
konkretną strategię powiatu Brodnickiego polegająca na wsparciu finansowym szpitala i jednocześnie zakupach najnowszego sprzętu.
Jak zatem widać powiat realizuje zadania na wielu płaszczyznach. Konkretne
natomiast kompetencje wynikają z ustaw szczególnych. Warto również pamiętać,
że powiat wykonuje zadania zlecone właściwe dla administracji rządowej (np. w
zakresie opłat za użytkowanie wieczyste). W tabeli 1. Przedstawiono nakłady Powiatu Brodnickiego na modernizację szpitala i zakupy wyposażenia.

184

Tabela 1. Nakłady na zakup wyposażenia w latach 2013–2016
L.p.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Razem

Starostwo powiatowe dotacje
Nazwa własna
Nakłady na rozbudowę ZOZ Brodnica, Umowa nr WP-IIW.433.3.15.2014 „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Brodnicy”, nr RPKP.03.02.00-04-004/14. W nakłady na
rozbudowę wchodziły nakłady na sprzęt i aparaturę
medyczną między innymi: 2 monitory do pomiarów
hemodynamicznych serca, stół operacyjny, stanowisko
do resuscytacji noworodka, 2 respiratory serwo`s, tomograf komputerowy, cyfrowy aparat RTG. Ekwilibr
nakładów opiewa na kwotę 9 976 131,93
Nakłady na informatyzację szpitala skutkowały dostawami sprzętu tj.: między innymi serwer aplikacyjny,
serwer baz danych, oprogramowanie serwera, serwer
usług terminalowych, macierz dyskowa, zasilacz Ups
centralny wraz z wartościami niematerialnymi i prawnymi skutkowały wysokością 371 337,00 zł
Endoskop stacjonarny z wyposażeniem
Defibrylator
Stół zabiegowy x 2 szt.
Mini kapnometr
Lampa zabiegowa sim - led
Elektrokardiograf
Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych
Respirator transportowy
Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa
Medyczny system ogrzewania
Nakłady na remont budynku przychodni rodzinnej
Dotacja na wybudowanie zbiornika wody czystej

Wartość

29 976 131,93

371 337,00

119 984,88
14 530,00
10 800,00
5 119,20
8 931,60
4 950,00
4 061,88
9 936,00
4 158,00
4 480,00
215 000,00
147 000,00
10 896 420,49

Jak wynika z tabeli 1 w latach 2013–2016 najbardziej kosztowne były nakłady na rozbudowę ZOZ w Brodnicy. Stanowiły one blisko 11 mln. zł. Ponadto
nakłady na informatyzację – ponad 371 tys. zł. Zakup pozostałego wyposażenia to kwota 526 tys. zł.
Z przedstawionych danych jednoznacznie wynika, że powiat brodnicki
z dużym zaangażowaniem i znacznym wysiłkiem finansowym – mimo wielu
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przeciwności podjął się konsekwentnej realizacji jednego z zadań statutowych, jakim jest ochrona zdrowia, w tym celu rozbudowano wyposażono szpital w najnowszy sprzęt. Zamieszczone poniżej zdjęcia (3 fotografie) przedstawiają sprzęt zakupiony ze środków powiatu brodnickiego.
Zdjęcie 1. Tomograf komputerowy

Źródło: materiały informacyjne szpitala.

Zdjęcie 2. Cyfrowy aparat RTG

Źródło: materiały informacyjne szpitala.
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Zdjęcie 3. Endoskop z oprzyrządowaniem

Źródło: materiały informacyjne szpitala.

Z przedstawionego pokrótce zakresu działań podjętych przez Powiat brodnicki wynika, że stworzono najnowszą bazę szpitalną dla mieszkańców Powia-
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tu, co na pewno przełoży się na jakość świadczeń zdrowotnych, w tym newralgicznym regionie.
Ponadto pragnę wskazać, że przy udziale SAN organizowane są konferencje naukowe, w tym poświęcone problemom finansowania, jakości świadczeń,
a także odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu udzielanych świadczeń.
Wyrażam serdeczne podziękowanie Dziekanowi dr Andrzejowi Jackiewiczowi za okazaną pomoc i współpracę naukową.
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Miasto Brodnica w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych
Szpitala Brodnickiego w latach 2013–2016

Miasto Brodnica realizuje wiele zadań statutowych takich jak:
 utrzymanie szkół i modernizacja infrastruktury dydaktycznej;
 realizacja inwestycji drogowych i miejskich (np. rewitalizacja rynku, budowa obwodnicy, chodników, dróg, itp.);
 zapewnienie dostaw wody;
 zapewnienie komunikacji miejskiej (bezpłatnej);
 rozwijanie i popularyzacja folkloru regionalnego;
 współpraca międzynarodowa m.in. z Ukrainą;
 współpraca z SAN oraz wspieranie działalności naukowej i przygotowanie
kadr dla gospodarki regionu;
 doradztwo i pomoc dla firm w trudnej sytuacji finansowej;
 pomoc społeczna, itp.;
 aktywizacja i rozwój przedsiębiorczości, itp.
To powszechnie znane i akceptowane przez mieszkańców Brodnicy formy
realizacji zadań. W praktyce życie pisze również inne scenariusze. Przejęcie
Szpitala z Grudziądza przez powiat brodnicki postawiło nowe wyzwania zarówno przed Powiatem Brodnickim jak też Miastem na terenie, którego w wyniku inwestycji – oddano do użytku nowoczesny obiekt – Szpital Brodnicki.
Należy wyraźnie podkreślić, że najnowsza aparatura medyczna, to rzetelna
diagnostyka pacjenta i trafna diagnoza oraz procedura lecznicza. Dlatego też
Rada Miasta Brodnicy w kolejnych uchwałach określiła metody wsparcia
i środki niezbędne w celu realizacji „doposażenia szpitala”. Jestem wdzięczny
Radzie Miasta za zrozumienie i akceptację moich propozycji. Wśród wielu
form wsparcia szpitala wymienię przykładowo:






ulgi w podatku od nieruchomości,
przekazanie szpitala w bezpłatne użytkowanie,
przyznanie dotacji na zakup sprzętu na potrzeby Szpitala,
wsparcie konferencji naukowych dotyczących ochrony zdrowia.
Syntetyczne zestawienie zakupów inwestycyjnych przez Miasto Brodnica
przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Zakupy szpitala w latach 2013–2016 ze środków budżetu
Miasta Brodnicy
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa sprzętu
Łóżko porodowe
Ultrasonograf Logiq S 7
Spirometr Micro lab
Elektrokardiograf Ascard Gold
Wózek do przewożenia chorych
Lampy operacyjne Ledilux
Stół zabiegowy
Aparat USG Voluson P 6
Aparat Echo Serca VIVID S 6
Pulsoxymetr MD 2000
Alfa numeryczny odbiornik indywidualny
Model do pomiaru cisnienia krwi metodą inwazyjną
Inhalator Diagnostic P1 plus

Ilość
2
1
1
1
1
5
2
1
1
1
4

Źródło
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM

Kwota
55 192,60
209 952,00
8 095,40
9 865,80
4 989,60
271 532,80
8 467,20
129 816,00
144 990,00
1 785,00
2 312,40

1

UM

5 190,60

4

UM

452,40

Źródło: Opracowanie własne.

Jak łatwo dostrzec, prezentowany w tabeli 1 sprzęt jest niezbędny w operacyjnym funkcjonowaniu szpitala i pozwala zachować wysoki standard
świadczeń medycznych mieszkańcom Brodnicy i regionu. Zaprezentowane
zdjęcia przedstawiają sprzęt zakupiony ze środków Miasta Brodnica (5 fotografii).
Wskazać również należy znaczącą rolę samorządu terytorialnego  Miasta
Brodnicy w kreowaniu aktywnej funkcji, do jakiej powołano samorządy tj.
wsparcia i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych.
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Zdjęcie 1. Spirometr

Źródło: materiały informacyjne szpitala.

Zdjęcie 2. Moduł do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną

Źródło: materiały informacyjne szpitala.
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Zdjęcie 3. Aparat EKG

Źródło: materiały informacyjne szpitala.
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Zdjęcie 4. Elektrokardiograf

Źródło: materiały informacyjne szpitala.

Zdjęcie 5. Wózek do transportu chorego

Źródło: materiały informacyjne szpitala.
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