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Unijne porównanie krajowych systemów ochrony 
zdrowia pod względem ich orientacji na 

konsumenta – możliwości ogromnych ulepszeń w 
polskiej służbie zdrowia 

 
Przegląd Euro Health Consumer Index za rok 2006 pokazuje, że „spuścizna 
gospodarki centralnie sterowanej nie usprawiedliwia braku dostępu do nowych 
leków” 
 
Euro Health Consumer Index, doroczny przegląd systemów ochrony zdrowia w krajach 
unijnych, pokazał ogromne możliwości ulepszeń w polskiej służbie zdrowia. Na podstawie 
wyników tego przeglądu, który objął 26 krajów w Europie, stwierdzono, że Polska posiada 
system ochrony zdrowia charakteryzujący się korzystnym stosunkiem jakości usług do kosztów 
jego utrzymywania, ale nie dający dostępu do nowych leków. Pierwsze miejsce w zestawieniu 
przypadło Francji. Tuż za nią uplasowały się: Holandia (zwycięzca z 2005 roku), Niemcy i 
Szwecja. Wyniki przeglądu Euro Health Consumer Index za 2006 rok ogłoszono dzisiaj w 
Brukseli. Osoby korzystające z systemów opieki zdrowotnej mają teraz sposobność wysłania 
swojej opinii swojemu rządowi. 

 

Polski system ochrony zdrowia znajduje się w czołówce pod względem stosunku jakości usług do 
kosztów, funkcjonowania instytucji rzecznika praw pacjenta, wskaźnika przeżycia pacjentek z rakiem 
piersi oraz wskaźnika zaszczepień dzieci przeciwko chorobie Heinego-Medina. Słabości systemu 
obejmują: długi czas oczekiwania na wiele rodzajów leczenia oraz ograniczony dostęp do leków. W 5 
kategoriach, obejmujących 28 różnych wskaźników, Polska zdobyła 409 punktów z 750 możliwych, 
co dało jej w sumie 21 miejsce w rankingu. 
 
„Potrzeba co najmniej kilkunastu lat, aby przekształcić system opieki zdrowotnej z zarządzanego 
odgórnie w zorientowany na klienta” – mówi dr Arne Björnberg, Dyrektor ds. Przeglądów Euro Health 
Consumer Index. „Słaba pozycja Polski w ubiegłorocznym rankingu wynika częściowo z 
niedostępności danych. Od tego czasu poprawiła się przejrzystość systemu, co oceniamy bardzo 
pozytywnie. Natomiast dostęp do nowych leków jest bardzo ograniczony – być może jest to sposób na 
cięcie kosztów?” 
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Co należy zrobić w Polsce? 
 
Na podstawie wyników przeglądu, zespół Health Consumer Powerhouse (HCP), inicjator 
przedsięwzięcia, formułuje dla każdego kraju zalecenia dotyczące sposobów usprawnienia systemu i 
wzmocnienia ochrony konsumentów. Sugerowane działania dla Polski to: 
 

• skrócenie czasu oczekiwania na leczenie 
• rozpoczęcie wprowadzania nowych leków na zasadzie zwrotu kosztów 

 
Wezwanie do działania: 
 
Obecnie konsumenci z całej Europy mogą, za pośrednictwem strony www.healthpowerhouse.com, 
wysyłać do swojego ministerstwa zdrowia żądania dotyczące przeprowadzenia koniecznych działań. 
Po raz pierwszy osoby korzystające z systemów ochrony zdrowia w Europie zostały zaproszone do 
uczestnictwa w kampanii mającej na celu ich zreformowanie, aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla 
konsumentów. 
 
Ogólne informacje na temat przeglądu 
 
Przegląd Euro Health Consumer Index to doroczny ranking krajowych systemów ochrony zdrowia 
obejmujący 5 dziedzin o kluczowym znaczeniu dla konsumentów: prawa pacjentów i system ich 
informowania, czas oczekiwania na podstawowe zabiegi medyczne, skuteczność leczenia, szczodrość 
systemu oraz dostęp do leków. Wyniki przeglądu ogłoszono po raz pierwszy w 2005 roku. Wyniki, 
ogłaszane w postaci specjalnego wskaźnika, oparte są na oficjalnych statystykach oraz danych 
zebranych niezależnie. Badanie przeprowadza Health Consumer Powers, brukselska organizacja 
zajmująca się gromadzeniem i analizą informacji. Przegląd dokonywany jest z punktu widzenia 
konsumenta. 
 
Zestawienie wyników przeglądu za 2006 roku oraz objaśniający je raport można przeglądnąć lub 
pobrać ze strony: www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
Informacje na temat Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 
 
Osoba kontaktowa z Health Consumer Powerhouse: Ms Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 


