
 

Wed ug rankingu europejskich s b zdrowia, Polska pilnie potrzebuje 
reform 
 
(Bruksela, 15 maja 2012 r.) 
 
Wed ug Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (EHCI – Euro Health Consumer 
Index), og oszonego dzi  w Parlamencie Europejskim w Brukseli, sytuacja polskiej opieki 
zdrowotnej nadal si  pogarsza. Pierwsze miejsce w rankingu zdoby a Holandia z wynikiem 872 
na 1000 punktów, wyprzedzaj c Dani  (822 punktów), Islandi  (799), Luksemburg (791) i Belgi  
(783). Polska uzyska a 577 punktów, plasuj c si  na 27 miejscu, co oznacza spadek o jedno 
miejsce w porównaniu z rokiem 2009. Polska rywalizuje obecnie o miejsce z otw  i W grami. 
Ranking EHCI publikowany jest od 2005 roku przez instytut badawczy Health Consumer 
Powerhouse (HCP) z siedzib  w Szwecji. 
 
Jaka jest sytuacja Polski? 
 
- Kraje, które nie czyni  post pów, podczas gdy ich s siedzi krocz  do przodu, trac  swoj  pozycj  w 
rankingu. W ród krajów Europy rodkowo-Wschodniej o rednich dochodach niektóre odnosz  
sukcesy, jak Chorwacja i Litwa. Jednak polska opieka zdrowotna pozostaje w tyle europejskiej stawki 
– mówi dr Arne Björnberg, dyrektor ds. operacyjnych HCP i przewodnicz cy zespo u EHCI. 
  
- Polska zdecydowanie potrzebuje gruntownej reformy s by zdrowia; jest to równie  priorytet dla 
rz du Tuska. Zdaniem dr. Björnberg polska gospodarka jest w dobrej kondycji, dlatego reforma 
systemu ubezpiecze  w po czeniu z lepszymi instrumentami motywacyjnymi mog aby wiele zmieni . 
Reformy musz  zaradzi  deficytowi nowoczesnych leków, który stanowi jeden z najpowa niejszych 
problemów polskiej opieki zdrowotnej. 
  
 Idzie ku lepszemu – ale nie nale y lekcewa  znaków ostrzegawczych 
Ranking EHCI odzwierciedla sta  popraw  europejskiej opieki zdrowotnej, w tym lepsze wyniki i 
ogólne warunki leczenia. Sygna y alarmowe dotycz ce zgubnych efektów kryzysu gospodarczego 
wydaj  si  nieco przesadzone. Od dziesi cioleci mówi si  o ci ciach bud etowych w s bie zdrowia i 
obni eniu jako ci oferowanych us ug, w rzeczywisto ci za  sytuacja stale si  poprawia. Indeks 
wskazuje jednak trzy obszary szczególnie zagro one konsekwencjami kryzysu: 
 
- Tendencja do wyd ania si  list oczekuj cych na kosztowne zabiegi chirurgiczne w krajach 
najbardziej dotkni tych kryzysem; 
 
- Wi kszy odsetek nierefundowanych wiadcze  medycznych; 
 
- Brak poprawy, a nawet pogorszenie dost pu do nowych rodzajów leków. 
 
Bez wzgl du na sytuacj  gospodarcz , w Europie nadal panosz  si  zaka enia szpitalne. Co 
drugiemu z 34 badanych krajów przypisano w rankingu EHCI czerwony kod alarmowy wysokiego 
ryzyko zaka enia. 
 
- Europejska inicjatywa zakazu sprzeda y antybiotyków bez recepty obni aby t  liczb , twierdzi 
Johan Hjertqvist, za yciel i prezes HCP. By oby to dla bezpiecze stwa pacjentów korzystniejsze ni  
wi kszo  pozosta ych dzia  Unii Europejskiej! 
 



 
 
Co to jest EHCI? 
Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia EHCI (Euro Health Consumer Index) to standardowy ju  
ranking, porównuj cy systemy s by zdrowia w Europie. W roku 2012 na podstawie 42 wska ników 
oceniono 34 publiczne systemy s by zdrowia w Europie, uwzgl dniaj c pi  obszarów kluczowych 
dla konsumentów: prawa pacjenta i dost p do informacji, czas oczekiwania na leczenie, wyniki 
leczenia, profilaktyka/zakres i zasi g oferowanych us ug oraz dost pno  leków. Ranking EHCI 
opracowywany jest na podstawie ogólnodost pnych danych statystycznych, ankiet wype nianych 
przez pacjentów oraz niezale nych bada , prowadzonych przez twórc  rankingu – instytut badawczy 
Health Consumer Powerhouse (HCP) z siedzib  w Szwecji. 
 
Ranking EHCI 2012 otrzyma  wsparcie finansowe w postaci bezwarunkowych dotacji EFPIA 
(Europejska Federacja Przemys u Farmaceutycznego), Pfizer Inc, Novartis SA i Medicover SA. 
 
Wi cej informacji i pe na wersja raportu: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
Dalszych informacji o EHCI udziela dr Arne Björnberg: arne.bjornberg@healthpowerhouse.com  
+46 705 84 84 51. 

http://www.healthpowerhouse.com/ehci2012
mailto:arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

