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Fundacja Watch Health Care

Misja
„dostarczenie szerokiej, kompletnej, wiarygodnej i opartej na
dowodach naukowych informacji na temat dysproporcji środków
finansowych i zawartości koszyka oraz związanych z tym ograniczeń w
dostępie do opieki zdrowotnej”

Cele Fundacji

Działalność
o mapowanie ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych

o organizacja seminariów naukowych

o wytyczne i standardy postępowania

o ranking absurdów w ochronie zdrowia

o PATtube
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KSIĘŻYCE MARSA: 
DEIMOS (Z GR. TRWOGA)  I PHOBOS ( Z GR. STRACH)
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KOSZYK ŚWIADCZEŃ 
GWARANTOWANYCH

Środki ze składki 
podstawowej

OBSZAR A OBSZAR B

tanie drogie

A+B= REALNY KOSZYK NEGATYWNY
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KOSZYK MOŻNA NAPOMPOWAĆ PONAD 
MIARĘ, ALE BUDŻET NIE JEST Z GUMY

Im większa dysproporcja, 
tym bardziej nasilone 
patologie w ochronie patologie w ochronie 
zdrowia

Likwidacja przyczyn 

choroby (dysproporcji), 

likwiduje objawy

KOSZYK
ZŁ 

SKŁADKA



Możliwości zbilansowania zawartości BBP
i wielkości środków ze składki podstawowej

• FINANSOWE: Zwiększenie składki zdrowotnej 

(podatku na zabezpieczenie zdrowotne) lub 

wprowadzenie wysokiego współpłacenia nie tylko do 

leków refundowanychleków refundowanych

• ZARZĄDZANIE KOSZYKIEM: Usunięcie z BBP (basic

benefit package, koszyk świadczeń gwarantowanych) 

świadczeń drogich i mało opłacalnych

• UBEZPIECZENIA KOMPLEMENTARNE: Rozwój 
dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych nowego 
typu – ubezpieczeń komplementarnych
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Barometr WHC
http://www.korektorzdrowia.pl/barometr/

6
2013-05-16                

www.korektorzdrowia.pl



Zmiana średniego czasu oczekiwania na 
"gwarantowane" świadczenia zdrowotne 

w Polsce (w miesiącach)



Średni czas oczekiwania na realizację świadczeń 
zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach 
medycyny w lutym i marcu 2013 r. (w mies.)
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Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację 
określonych świadczeń zdrowotnych 

w poszczególnych dziedzinach medycyny
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Zmiana średniego czasu oczekiwania na „gwarantowane”
świadczenia zdrowotne a podmioty odpowiedzialne za 

zarządzanie BBP dla endokrynologii
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Zmiana średniego czasu oczekiwania 
w X/XI 2012 r. oraz w II/III 2013 r. [w mies.] 

w endokrynologii

kobieta; 26 lat; hiperandrogenizm; 

niemożność zajścia w ciążę; 

badanie USG wykazało obustronny 

przerost nadnerczy; posiada 

skierowanie od ginekologa

kobieta; 43 lata; w badaniu USG 

stwierdzono liczne guzki 

tarczycy; skierowanie na 

wykonanie biopsji

11
2013-05-16                

www.korektorzdrowia.pl



Zmiana średniego czasu oczekiwania 
w X/XI 2012 r. oraz w II/III 2013 r. [w mies.] 

w angiologii

kobieta; 49 lat; zdiagnozowana 

miażdżyca naczyń; objawy 

niedokrwienia kończyn; silny 

ból i problemy z chodzeniem; 

posiada skierowanie od 

lekarza rodzinnego

kobieta; 63 lata; przewlekła 

niewydolność żylna; 

owrzodzenie podudzia lewej 

nogi; po wykonaniu USG 

Dopplera; skierowanie na 

zabieg od angiologa
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Zmiana średniego czasu oczekiwania 
w X/XI 2012 r. oraz w II/III 2013 r. [w mies.] 

w kardiologii

mężczyzna; 39 lat; ogólne 

osłabienie; częste uczucie 

"kołatania serca" i zawroty 

głowy; potwierdzona przez 

lekarza rodzinnego arytmia; 

posiada skierowanie od 

lekarza rodzinnego

mężczyzna; 50 lat; 

zaburzenia rytmu serca; w 

diagnostyce nieinwazyjnej 

(EKG, ECHO serca, testy 

wysiłkowe) nie znaleziono 

przyczyny objawów; 

posiada skierowanie od 

kardiologa
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Wyniki Barometru WHC

Nadal nie ma w Polsce dziedziny medycyny, w której pacjenci
nie napotykaliby ograniczeń w dostępie do teoretycznie
„gwarantowanych” świadczeń zdrowotnych.

Największymi barierami w dostępie do świadczeń zdrowotnych,Największymi barierami w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

które napotykają pacjenci są nadal utrzymujące się kolejki do
lekarzy specjalistów. Przy uwzględnieniu równie długiego czasu
oczekiwania na wykonanie niezbędnej diagnostyki (będącej

warunkiem sine qua non postawienia właściwej diagnozy i

rozpoczęcia procesu leczenia), może skutkować to

niekorzystnymi następstwami postępującego procesu

chorobowego.
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Dziedziny medycyny, w których średni czas 
oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty 

jest najdłuższy

DZIEDZINA
MEDYCYNY

ŚREDNI CZAS 
OCZEKIWANIA 
X/XI 2012 R. 

(W MIES.)

ŚREDNI CZAS 
OCZEKIWANIA 

II/III 2013 R. 
(W MIES.)

RÓŻNICA

endokrynologia 3,5 7,1 3,7endokrynologia 3,5 7,1 3,7

angiologia 2,1 4,8 2,7

nefrologia 1,8 4,5 2,7

kardiochirurgia 1,2 3,9 2,8

hematologia i 

hematoonkologia
1,5 3,5 1,9

choroby wewnętrzne 3,1 3,5 0,4

diabetologia 1,4 3,2 1,8

kardiologia 2,1 3,2 1,1
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Badania diagnostyczne, na które średni czas 
oczekiwania jest najdłuższy 

BADANIE
DIAGNOSTYCZNE

ŚREDNI CZAS 
OCZEKIWANIA 
X/XI 2012 R.

(W MIES.)

ŚREDNI CZAS 
OCZEKIWANIA

II/III 2012 R. 
(W MIES.)

RÓŻNICA

badanie 

elekrofizjologiczne 3,1 11,6 8,5elekrofizjologiczne

(EPS)

3,1 11,6 8,5

badanie bezdechu 

śródsennego
7,8 10,3 2,5

biopsja guzków 

tarczycy
1,7 6,3 4,6

artrografia stawu 

biodrowego
4,7 5,3 0,6

rezonans 

magnetyczny (MRI)

u osoby starszej 

4,9 4,4 0,5
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Projekt Barometr WHC ma na celu monitorowanie zmian w 

zakresie dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. 

Barometr WHC prezentuje informacje dotyczące zachodzących zmian 

Barometr WHC
www.korektorzdrowia.pl

Barometr WHC prezentuje informacje dotyczące zachodzących zmian 

w zakresie średniego czasu oczekiwania na podstawowe świadczenia 

zdrowotne w Polsce na trzech poziomach: 

1. zbiorczo dla wszystkich świadczeń w Polsce, 

2. zbiorczo dla świadczeń w poszczególnych dziedzinach medycyny, 

3. dla wybranych świadczeń wskaźnikowych w danej dziedzinie 

medycyny. 
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Barometr WHC
www.korektorzdrowia.pl

2013-05-23

Do wskaźnikowych 
świadczeń zdrowotnych 

należą: 

• wizyta u specjalisty;
• badanie diagnostyczne
• trzy lub więcej często 

wykonywanych procedur 
(np. zabieg operacyjny, zabieg 
rehabilitacyjny).



Barometr WHC publikowany 

jest cyklicznie 
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Ranking problemów pacjentów



Świadczenia w koszyku
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Świadczenia spoza koszyka
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Poradnik dla Pacjenta
www.korektorzdrowia.pl
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Wytyczne i standardy postępowania
www.standardypostepowania.pl



WWW.WATCHHEALTHCARE.EU
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Dziękuję za uwagę!
landa@korektorzdrowia.pl
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