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REFLEKSJA
NA TEMAT TENDENCJI W DZIEDZINIE KORZYSTANIA
I WYDATKÓW NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE

Raport Zielona Księga jest pierwszym całościowym i kompetentnym opracowaniem
dotyczącym finansowania ochrony zdrowia. Fakt ten zasługuje ze wszech miar
na podkreślenie, bowiem wszystkie podejmowane dotychczas próby reformowania sektora
zdrowotnego były podejmowane bez dostatecznie precyzyjnego zdiagnozowania
zachodzących tam przepływów finansowych.
Pragnę zwrócić szczególną uwagę na jeden tylko fragment Raportu – ten dotyczący
możliwości przewidywania wydatków w przyszłości i możliwości przenoszenia hipotez
wypracowanych w innych systemach do polskiej rzeczywistości.
Źródła informacji
W Raporcie Zielona Księga autorzy wykorzystali informacje pochodzące z wielu źródeł.
Należą do nich m.in.:


Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia (zidentyfikowane najważniejsze grupy
chorobowe, ale brak informacji o rodzaju oferowanej klientowi usługi oraz miejscu jej
realizacji, na przykład podana jest raportowana zachorowalność na chorobę x, nie ma
jednak informacji o kontakcie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistą
związanym z leczeniem danej choroby). W praktyce dane te mogą być wykorzystane
jedynie w zakresie usług realizowanych w szpitalach w latach 2000 – 2003;



Ochrona Zdrowia w Gospodarstwach Domowych - badanie realizowane przez GUS
dostarcza informacji na temat potrzeb i możliwości korzystania przez ludność z usług
zdrowotnych oraz wydatków na świadczenia medyczne. Badanie realizowane jest
na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych biorących udział w badaniach
budżetów gospodarstw domowych;



istniejące opracowania epidemiologiczne lub organizacyjne (finansowe), w tym
publikacje Podstawowe Dane z Zakresu Ochrony Zdrowia (w latach 2000 – 2003).
Są one opracowywane każdego roku przez GUS w oparciu o sprawozdawczość jednostek
opieki zdrowotnej.

Ograniczenia informacyjne
Pozornie liczba źródeł zawierających informacje na temat działania ochrony zdrowia jest
bardzo duża. jednak jej konsolidacja jest jednym z najbardziej oczywistych postulatów.
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Istnieje potrzeba poszerzenia dostępnych danych o zachorowalności i korzystanie
z usług medycznych. Dotychczas gromadzone dane o zachorowalności, chociaż bogate,
nie pozwalają na połączenie informacji o rodzajach zgłoszonych grup chorobowych z
cechami demograficznymi i ekonomicznymi pacjentów, z typem oferowanego leczenia
oraz z miejscem leczenia (poz, specjalistyka, szpitalnictwo). Informacje te pozwoliłyby na
znacznie dokładniejszą analizę popytu na usługi zdrowotne.



Należy poczynić kroki w celu zapewnienia porównywalności dostępnych danych
sprawozdawczych z danymi sondażowymi (GUS, diagnoza społeczna 2003) oraz
wyjaśnić przyczyny rozbieżności pomiędzy danymi dotyczącymi wskaźników
hospitalizacji prezentowanymi przez OECD, a danymi GUS i CSIWOZ.

Zmiany korzystania
Korzystanie (struktura korzystania) jest najważniejszym produktem systemu zdrowotnego;
jego kształtowanie jest podstawowym celem zmian wprowadzanych w ochronie zdrowia –
także reform opieki zdrowotnej, rozumianej jako proces polityczny i społeczny.
Na podstawie dostępnych danych stwierdzić można, że w latach 1999 – 2003 częstotliwość
korzystania z poz istotnie się zmniejszyła (spadek o 6%), podczas gdy częstotliwość
korzystania z usług szpitalnych stale się zwiększała. Trend ten może być związany z polityką
podażową szpitali nakierowaną na zwiększanie efektywności technicznej i wykorzystanie
dostępnej infrastruktury poprzez zwiększanie liczby pacjentów na 1 łóżko w okresie
rozliczeniowym (w ciągu roku). Nie było to zgodne z deklarowanymi celami reform – ani
z postulatami kierowanymi pod adresem reformowanych systemów.
Blisko połowa usług z zakresu opieki ambulatoryjnej udzielana jest w niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej, co przynajmniej częściowo było wynikiem świadomych
oddziaływań, a częściowo spontanicznych (i niekontrolowanych) procesów. Znacznie mniej
usług podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych jest w prywatnych praktykach
lekarskich (poniżej 10%). Prawdopodobnie, mimo moralnych zachęt – a częściowo także
zachęt stosowanych w ramach procesu restrukturyzacji – ta forma organizacyjna nie znalazła
szerszego uznania.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że poza dwoma województwami nie są świadczone usługi
pediatryczne – zostały one przejęte przez podstawową opiekę zdrowotną w ramach innych
świadczeń, co – przynajmniej częściowo – leżało w zamiarach reformatorów.
Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić (danych sondażowe GUS, dane Centrum
Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia), że liczba hospitalizacji wzrosła w latach
2000 – 2003. Wzrost ten wyniósł blisko 200 hospitalizacji na 10 tysięcy ludności.
Jednocześnie zwiększyła się liczba osób leczonych w szpitalach - w przeliczeniu na 1 łóżko
szpitalne. Świadczy to o zwiększonej efektywności technicznej szpitali rozumianej zarówno
jako wzrost ogólnej liczby pacjentów, jak również zwiększony przepływ pacjentów. Trudno
jest jednak na podstawie prezentowanych danych mówić o zaspokojeniu popytu na leczenie
szpitalne, nie jest bowiem znany stopień zaspokojenia potrzeb na leczenie. Bazując na
dostępnych danych nie wiemy, jaka jest liczba oczekujących na leczenie w poszczególnych
województwach, czy w najważniejszych grupach chorobowych. Ponadto brak jest informacji,
na ile leczenie szpitalne może być zastępowane przez leczenie ambulatoryjne, wraz z
kosztowymi konsekwencjami takiej zmiany.
Zwiększeniu liczby osób korzystających z opieki szpitalnej na 1 łóżko towarzyszy skrócenie
okresu przebywania w szpitalu. W województwach, gdzie liczba leczonych na 1 łóżko jest
najmniejsza, najdłuższy jest przeciętny okres pobytu w szpitalu (około 8 dni).
W województwach, gdzie liczba leczonych na 1 łóżko w ciągu roku przekracza 40 osób,
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średnia długość pobytu skraca się do około 6 dni. Na podstawie prezentowanych danych nie
jest niestety możliwe określenie jakości leczenia w obu przypadkach, zależnie od długości
pobytu w szpitalu. Poprawa technicznej efektywności była oczywiście zjawiskiem
pozytywnym, założywszy wprawdzie, że była to odpowiedź na potrzeby zdrowotne.
Uwarunkowania korzystania
Autorzy raportu Zielona Księga nie dysponowali wynikami badań pozwalającymi oceniać
zasadność medyczną hospitalizacji (co jest podstawą analiz jakości działania systemu, także
społecznych czynników warunkujących zapotrzebowanie na usługi). Mieli natomiast dostęp
do wyników badań subiektywnych ocen stanu zdrowia. Wyniki badań GUS pokazują, że
korzystanie z podstawowej opieki medycznej, usług specjalistycznych oraz szpitalnictwa jest
silnie związane z oceną stanu zdrowia. Osoby deklarujące występowanie poważnych
problemów zdrowotnych, choroby przewlekłej lub oceniające swój stan zdrowia jako „zły”
lub „bardzo zły” znacznie częściej (odpowiednio 2 i 4-krotnie) korzystają z tych rodzajów
usług aniżeli osoby o dobrym stanie zdrowia. Osoby o złym stanie zdrowia również częściej
korzystają z usług laboratoryjnych (4-krotnie częściej aniżeli osoby o dobrym stanie zdrowia),
co wynika z potrzeby wykonania specjalistycznych analiz związanych z postawieniem
diagnozy oraz przyjęciem do szpitala.
Jedynie mieszkańcy dużych miast częściej korzystają z usług specjalistycznych aniżeli
mieszkańcy małych miast i wsi. Częściowo jest to efekt szerokiej gamy usług
specjalistycznych oferowanych w sektorze prywatnym w miastach, co jest pewną formą
popytu kształtowanego przez podaż.
Generalnie, wyniki takie potwierdzają występujący w wielu krajach kierunek zależności.
Niewiele jednak można powiedzieć o zwiększaniu korzystania, które wynika ze zwiększania
się podaży i dostępności (choć w niektórych rodzajach usług nie można tego wykluczyć,
zgodnie z modelem przekonań zdrowotnych). Ponadto istnieją zastrzeżenia, że subiektywna
ocena stanu zdrowia zależy od wielu czynników psychologicznych i z tego względu może być
traktowana, co najwyżej jako pośrednia miara stanu zdrowia.
Wydatki publiczne
Liczenie według danych skonsolidowanych, eliminujące podwójne liczenie wydatków na
ochronę zdrowia na różnych szczeblach i w różnych instytucjach, ukazują ich spadek
- począwszy od 1996 r.- w relacji do PKB. W 1996 r. udział wydatków na ochronę zdrowia
w PKB wynosił 4,9 %, a obecnie z trudem osiąga 4,3%.
Dynamika w cenach stałych pokazuje utrzymywanie się wydatków publicznym na zbliżonym
poziomie w latach 1996 - 2002, z lekkim wzrostem w 1999 r. - roku wprowadzenia reformy.
Istotne zmiany dokonały się w strukturze wydatków. Od 1996 r. systematycznie wzrasta
udział dopłat do leków kosztem przede wszystkim opieki stacjonarnej. W tej dziedzinie
widoczne są ponadto poważne wahania, np. istotny spadek wydatków na szpitale w 1996 r.,
występujący także w latach 2000 – 2001.
Jeśli wydatki publiczne ogółem w cenach stałych charakteryzuje stabilizacja, obrazowana na
wykresie linią bez mała poziomą, to wyraźnie wzrastają dopłaty do leków -od 1998 r.
podwoiły się. Wzrastają także wydatki na opiekę ambulatoryjną, (wyraźny wzrost jest
widoczny od 2001 r.), obejmującą zarówno wydatki na poz jak i świadczenia specjalistyczne.
Natomiast wydatki na opiekę stacjonarną mają tendencję bardziej stabilną niż wydatki
ogółem. Po wprowadzeniu reformy w 1999 r. widoczny jest ich spadek. Dokonał się
w warunkach wzrostu hospitalizacji, co zapewne miało wpływ na silne odczucie ograniczenia
budżetowego w całym systemie ochrony zdrowia.

3

W 1999 r. najwyższe wydatki poniosły następujące Kasy Chorych: łódzka, mazowiecka,
podlaska i świętokrzyska, zaś najniższe: lubuska, podkarpacka, warmińsko-mazurska
i zachodniopomorska. W 2000 r. znacznie powyżej średniej regionalnej wybijają się już tylko
województwa mazowieckie i śląskie, a znacznie poniżej nadal pozostaje woj.
zachodniopomorskie, woj. warmińsko-mazurkie, a dołącza do nich woj. dolnośląskie
i opolskie. W 2001 r. zróżnicowanie jest już znacznie mniejsze. Lekko powyżej średniej
plasują się województwa dolnośląskie, śląskie, mazowiecke i wielkopolskie, a poniżej
- lubuskie. W 2002 r. zróżnicowanie nadal się zmniejsza. Jeszcze tylko województwo śląskie
wyraźniej góruje nad średnią.
We wszystkich badanych latach największy udział w kosztach ponoszonych przez kasy
chorych na świadczenia zdrowotne miało lecznictwo stacjonarne1. Taki stan rzeczy
odnotowano w każdym z województw. Natomiast można było zaobserwować tendencję
spadkową w tej dziedzinie. Udział wydatków na szpitale w wydatkach kas zmniejszał się,
podczas gdy w 1999 r. kształtował się w każdym z województw średnio na poziomie 50%,
to do 2002 r. spadł do ok.40%.
Wydatki pacjentów
Leki są najpoważniejszą i rosnącą pozycją w wydatkach wszystkich gospodarstw domowych;
w 1999 r. przeciętnie pochłaniały 43% wydatków, a w 2003 r. już 53,5%, czyli o ponad 10
punktów procentowych więcej. Zauważmy, że wydatki gospodarstw domowych na leki
dotyczą nie tylko opieki ambulatoryjnej, lecz także stacjonarnej. Gdyby uogólnić to na skalę
makro, to można by szacować, że w 2003 r. gospodarstwa domowe wydały na leki około
10 mld zł rocznie ze swoich dochodów.
W strukturze wydatków gospodarstw domowych zasadniczą część stanowią wydatki
związane z opieką ambulatoryjną. Wydatki związane z pobytem w szpitalu są znacznie
niższe, a ich udział w strukturze wydatków obniżył się. W 2003 r. wynosiły około 22 %
całości wydatków; o 10 punktów procentowych mniej niż w 1999 r.
Znaczącym rodzajem wydatków w opiece ambulatoryjnej pod względem poziomu są wydatki
na leczenie stomatologiczne. Przeciętnie stanowią 12% wszystkich wydatków gospodarstw
domowych ponoszonych na ochronę zdrowia. Jest to pozycja trwała. Zmniejszył się udział
usług stomatologicznych realizowanych poza ubezpieczeniem zdrowotnym. W 1999 r.
wynosił 90%, a w 2003 r. jest bliższy wskaźnika 80%.
Wydatki na usługi lekarskie (lekarza poz oraz lekarza specjalisty) stanowią około 7% całości
wydatków gospodarstw domowych. Podobnie jak w przypadku usług stomatologicznych, tak
i w przypadku usług lekarskich wzrasta udział korzystania z nich w ramach ubezpieczenia
społecznego. Wartość wydatków poza puz z 90 % w 1999 r. obniżyła się do 75 % w 2003 r.
Badania modułowe GUS pozwalają oszacować wydatki gospodarstw domowych na tzw.
dowody wdzięczności, przekazywane zarówno lekarzom, jak i pozostałemu personelowi w
placówkach ochrony zdrowia, aczkolwiek 70% ich wartości adresowana jest do lekarzy.
Dowody wdzięczności stanowią znaczącą pozycję wydatkową, która w latach 1999 - 2003
uległa jednak wyraźnemu obniżeniu; o około 5 punktów procentowych udziału.
Analiza zmian w strukturze wydatków gospodarstw domowych na ochronę zdrowia pozwala
na sformułowanie dwóch istotnych wniosków na temat tendencji ostatnich czterech lat.
Po pierwsze – zasadniczym elementem zmiany tej struktury jest dramatyczny wzrost udziału
wydatków na leki. Wobec takiej sytuacji inne pozycje indywidualnych wydatków na ochronę
1
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zdrowia tracą na znaczeniu, poza usługami stomatologicznymi. Po drugie – widoczne jest
zmniejszanie się wydatków indywidualnych na świadczenia realizowane poza
ubezpieczeniem zdrowotnym. To jest wyraźny sygnał wyczerpywania się możliwości
ekspansji finansowania sektora prywatnego ze środków ludności. Obydwie te tendencje dają
się uchwycić niezależnie od sposobu liczenia i przynajmniej na poziomie ogólnym tezy na ich
temat mogą być bronione, co ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięć ze sfery polityki
zdrowotnej.
Prognozy wydatków publicznych
Z analizy danych zawartych w Raporcie Zielona Księga wynikają przede wszystkim
następujące wnioski (hipotezy):
− stała krańcowa skłonność do wydatków publicznych względem PKB w cenach bieżących
oraz stałych z 1994 r. kształtuje się na dość niskim poziomie. Najwyższą skłonność
do wydatków obserwuje się w odniesieniu do szpitali łącznie z wysoko specjalistycznymi
procedurami medycznymi,
− najwyższe współczynniki elastyczności wydatków w cenach bieżących względem
poziomu pkbp obserwuje się w odniesieniu do opieki ambulatoryjnej i szpitali
specjalistyczno – psychiatrycznych oraz zakładów dla nerwowo i psychicznie chorych
a także pogotowia ratunkowego. Wszystkie współczynniki elastyczności są mniejsze
od jedności, a więc wzrost pkbp (w cenach bieżących) o 1% powoduje mniej niż
proporcjonalny wzrost wydatków publicznych na wymienione kategorie lecznictwa.
Obydwie te hipotezy są zgodne z przebiegiem zdarzeń w Polsce (stanowią w znacznym
stopniu ich ekstrapolację), ale są niezgodne z większością obserwacji, które były dokonywane
na świecie w latach dziewięćdziesiątych. Spośród krajów uwzględnianych w statystykach
OECD tylko trzy kraje – Luksemburg, Finlandia i Węgry zmniejszyły swoje wydatki
publiczne na ochronę zdrowia (średnia 5.9% - 6.2% PKB). Na ogół wydatki na zdrowie rosły
szybciej, niż wzrost produktu krajowego brutto. Dało to podstawę do wprowadzenia pojęcia
dóbr luksusowych, luksusowych, więc takich, na których wydatki wzrastają szybciej, niż
ogólny wzrost PKB. Polska wyraźnie nie znalazła się wśród tych krajów (może to świadczyć
o dyscyplinie finansowej, ale może być również dowodem zaniedbania ważnej grupy
potrzeb), co pozwala formułować hipotezę o słabym wpływie wzrostu PKB na publiczne
wydatki zdrowotne. Jeżeli jednak mechanizm kształtowania decyzji przez oczekiwania opinii
publicznej będzie wzmocniony, to jest szansa, że również ten kierunek przekształceń
preferowanych wydatków publicznych okaże się mocniejszy.
Prognozy wydatków prywatnych
Hipotezy, w których rosnący produkt krajowy był traktowany jako zmienna wyjaśniająca
wzrost wydatków na ochronę zdrowia ogółem obejmował także wydatki pochodzące ze
źródeł prywatnych. Zdają sobie z tego sprawę Autorzy raportu, kiedy wprowadzają pojęcie
dochodu pozostającego do dyspozycji, który może być użytkowany zgodnie
z preferencjami decydenta. Dotychczasowe obserwacje potwierdzają związek wielkości tego
rodzaju środków z prywatnymi wydatkami na ochronę zdrowia. W czasie dominacji
poglądów rynkowych wielu reformatorów liczyło się z możliwością pozyskiwania ze
środków prywatnych pieniędzy, których mogło brakować w sektorze publicznym. Mogły być
one przeznaczone na uzupełnienie zakresu świadczeń, albo też na podniesienie ich jakości
i poprawę standardu technologicznego. Istnieje, zatem prawdopodobieństwo, że wraz ze
wzrostem PKB będą wzrastały prywatne wydatki zdrowotne.
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Zakończenie
Wnioski zawarte w Raporcie Zielona Księga mają praktyczne znaczenie dla rozstrzygnięć z
zakresu polityki zdrowotnej. Powinny mianowicie stanowić podstawę decyzji o tym, skąd
czerpać dodatkowe środki na finansowanie opieki zdrowotnej: z obciążeń podatkowych,
społecznych ubezpieczeń, czy środków prywatnych. Decyzja ta zależy w znacznym stopniu
od diagnozy dotychczasowego przebiegu przepływu środków finansowych.
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