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Ladies and Gentlemen,

On behalf of CEESTAHC Society and Leon Ko-
zminski Academy we kindly invite you to take 
part in

the 5th International Symposium

Evidence-Based Health Care

entitled “HTA & Health Insurance”.

The Symposium which will take place on 22-
23 November 2010 in Cracow, in the Auditorium 
Maximum hall of the Jagiellonian University. 

The EBHC Symposium, which is now organi-
zed for the fi fth time, is a unique educational 
initiative for participants from Poland and other 
Central and Eastern Europe countries. It is an 
opportunity of meeting experts from Europe 
and the whole world. It also gives a possibility 
to freely exchange opinions with representati-
ves of ministries and health funds as well as 
European medical and business environments. 
Last year we had the pleasure of organizing the 
4th EBHC Symposium in Cracow, which resulted 
in exchanging experiences, establishing conta-
cts and commencing cooperation between Po-
lish and foreign scientifi c communities. In 2009 
the Symposium was attended by ca. 300 HTA 
specialists, managers and science representa-
tives from over a dozen countries. A signifi cant 
part of them were world-renowned experts re-
presenting European and international organi-
zations dealing with pricing, effectiveness, cost-
effectiveness and quality of medical services.

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC oraz Aka-
demii Leona Koźmińskiego serdecznie zaprasza-
my do wzięcia udziału w:

V Międzynarodowym Sympozjum

Evidence-Based Health Care

pt. „HTA & Health Insurance”.

Sympozjum odbędzie się w Krakowie w dniach 
22-23 listopada 2010 roku w Auli Audytorium 
Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizowane po raz piąty Sympozjum EBHC 
jest wyjątkową inicjatywą edukacyjną dla 
uczestników z Polski oraz innych krajów Europy 
Centralnej i Wschodniej. Sympozjum daje możli-
wość spotkania z ekspertami z Europy i ze świa-
ta. Jest również okazją do swobodnej wymiany 
poglądów z przedstawicielami ministerstw i fun-
duszów zdrowia oraz reprezentantami europej-
skich środowisk medycznych i biznesowych.

W roku ubiegłym mieliśmy przyjemność zor-
ganizować w Krakowie IV Sympozjum EBHC, 
które zaowocowało wymianą doświadczeń, na-
wiązaniem kontaktów i rozpoczęciem współpracy 
pomiędzy polskimi oraz zagranicznymi środowi-
skami naukowymi. W roku 2009 w Sympozjum 
uczestniczyło ponad 300 decydentów, specjali-
stów EBM i HTA, menedżerów oraz przedstawi-
cieli świata nauki z kilkunastu krajów. Znaczącą 
grupę stanowili światowej sławy eksperci re-
prezentujący europejskie oraz międzynarodowe 
organizacje zajmujące się tematyką pricing’u, 
efektywności, opłacalności i jakości świadczeń 
zdrowotnych. 
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Przewodnim motywem tegorocznego Sym-
pozjum EBHC jest relacja pomiędzy oceną 
technologii medycznych (HTA) a nowoczesny-
mi systemami ubezpieczeń dodatkowych. HTA 
stanowi podstawę tworzenia ofert ubezpieczeń 
komplementarnych, konkurujących świadcze-
niami zdrowotnymi. Bez wglądu w skuteczność, 
bezpieczeństwo i opłacalność metod leczniczych 
i diagnostycznych trudno wyobrazić sobie ra-
cjonalne podejście do tworzenia polis obejmu-
jących świadczenia zdrowotne spoza koszyka 
świadczeń gwarantowanych i/lub do których do-
stęp w ramach składki podstawowej jest ogra-
niczony. Precyzja oszacowań w ramach analiz 
klinicznych, ekonomicznych i fi nansowych wpły-
wa na ryzyko związane ze sprzedażą polis, przy 
czym bez wysokiej jakości raportu HTA, ryzyko 
biznesowe ubezpieczyciela jest ogromne. Nie-
pewność oszacowań jest wprost proporcjonalna 
do ryzyka konkretnej polisy, a więc wpływa na 
jej cenę i atrakcyjność rynkową. Pierwsze poli-
sy ubezpieczeń komplementarnych lub miesza-
nych: suplementarno-komplementarnych, o ile 
zostaną opracowane na podstawie rzetelnych 
analiz, staną się polisami referencyjnymi dla 
kolejnych produktów na rynku. 

Dodatkowe ubezpieczenia komplementarne 
konkurujące świadczeniami zdrowotnymi mogą 
w znacznym stopniu dofi nansować system, a ich 
wprowadzenie ułatwi dostęp do świadczeń gwa-
rantowanych posiadaczom polisy obowiązkowej, 
odciążając NFZ. Warto też podkreślić, że ubez-
pieczenia dodatkowe wydają się być w Polsce 
jedyną realną alternatywą, by nie rzec wręcz 
kołem ratunkowym, dla obarczonego licznymi 
problemami systemu ochrony zdrowia. Obec-
nie nie ma zgody ani na podniesienie składki na 
podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, ani tym 
bardziej na redukcję świadczeń zdrowotnych, z 
koszyka świadczeń gwarantowanych. Inne me-
chanizmy, takie jak współpłacenie, czy jedynie 
dopłacanie do alternatywnych świadczeń w da-
nym wskazaniu są w Polsce nie tylko nielegalne 
w myśl obowiązujących przepisów, ale też nie 
są społecznie akceptowane. Dlatego też oparty 
na HTA system dodatkowych ubezpieczeń kom-
plementarnych, wydaje się być jedyną osiągal-
ną alternatywą. 

The main motive of this year’s Symposium is 
the relation between health technology assess-
ment (HTA) and modern systems of additional 
insurances. HTA is a basis for creating offers for 
complementary insurances competing on health 
services. Regardless of the effectiveness, safety 
and cost-effectiveness of treatment and diag-
nostic methods, it is hard to imagine a rational 
approach to creating policies comprising health 
services not included in the guaranteed services 
basket and/or, to which access within the basic 
contributions is limited. The precision of esti-
mations within clinical, economical and fi nancial 
analyses infl uences the risk connected to policy 
sales, and without a high quality HTA report the 
business risk of the insurer is huge. Uncertainty 
of estimations is inversely proportional to the 
risk of a given policy, and therefore it infl uen-
ces its price and market attractiveness. First 
policies of complementary insurances or mixed 
insurances: supplementary-complementary, as 
long as they will be developed on the basis of 
reliable analyses will become reference policies 
for further products on the market. 

Additional complementary insurances com-
peting on health services can to a high degree 
contribute fi nancially to the system, and their 
introduction will facilitate access to guaranteed 
services to owners of the obligatory policy, thus 
relieving the National Health Fund. It should be 
underlined that additional insurances seem to 
be the only real alternative in Poland, or even 
a last resort for this health care system which 
bears numerous burdens. Currently there is no 
consent either on increasing the basic health 
insurance contribution or, what is even less po-
ssible, on reducing health services which are in-
cluded in the guaranteed services basket. Other 
mechanisms, such as co-payment or additional 
payments to alternative services in a given in-
dication are not only illegal in Poland, pursuant 
to the applicable provisions, but also socially 
unacceptable. That is why a HTA-based system 
of additional complementary insurances seems 
to be the only real alternative.
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Umożliwienie rozwoju ubezpieczeń od ryzy-
ka braku dostępu do świadczeń spoza koszyka 
oraz do których monopson NFZ nie zapewnia 
dostatecznego dostępu, nie tylko wprowadzi 
pożądaną konkurencję na zasadach rynkowych, 
ale stanowić będzie znaczące dokapitalizowanie 
całego systemu świadczeń medycznych, a co za 
tym idzie poprawę sytuacji fi nansowej świad-
czeniodawców.    

W ramach V Sympozjum przedstawione zo-
staną zasady tworzenia nowoczesnej, opartej o 
pryncypia HTA oferty ubezpieczeń komplemen-
tarnych oraz rola ubezpieczeń dodatkowych w 
ewolucji systemów ochrony zdrowia. W agendzie 
V Sympozjum EBHC poczesne miejsce zajmuje 
problematyka związana z etycznymi podstawa-
mi reform systemów ochrony zdrowia oraz kon-
sekwencje ograniczenia dostępu do podstawo-
wych świadczeń zdrowotnych w społeczeństwie. 
Ponadto w trakcie sesji plenarnej, otwierającej 
Sympozjum Prezes Agencji Oceny Technologii 
Medycznej wraz z zaproszonymi gośćmi, przed-
stawi doświadczenia związane z tworzeniem się 
instytucji zajmującej się HTA w Polsce z umoco-
waniem ustawowym. Kodą V Sympozjum EBHC 
będzie podsumowanie doświadczeń Fundacji 
Watch Health Care w monitorowaniu systemu 
i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Pol-
sce. 

Tematyka Sympozjum zostanie przedstawio-
na przez znanych praktyków ze świata. Program 
naukowy Sympozjum zostanie zrealizowany w 
ciągu dwóch dni, w sześciu sesjach tematycz-
nych. Przyjęta formuła Sympozjum zakłada 
czas na dyskusję z ekspertami zagranicznymi, 
co pozwoli uczestnikom na interakcję w szer-
szym zakresie niż ma to zwykle miejsce podczas 
większości innych konferencji. Komunikację 
ułatwi symultaniczne tłumaczenie wszystkich 
wystąpień na język polski i angielski. W imieniu 
wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w 
organizację Sympozjum serdecznie zachęcam 
do udziału w tym ważnym dla ekonomiki zdro-
wia wydarzeniu.

Allowing of the development of insurances 
against lack of access to services which are not 
included in the package and to which the NHF 
monopsony does not ensure suffi cient access 
will not only introduce desired competition on 
market principles but will also be a signifi cant 
recapitalisation of the whole medical services 
system, and therefore an improvement of the 
service providers’ fi nancial situation. On the 5th 
Symposium principles of creating a modern, 
HTA principles-based offer of complementary 
insurances and the role of additional insurances 
in the evolution of health care systems will be 
presented. 

In the agenda of the 5th Symposium, an im-
portant point comprises the issues related to 
ethical bases of health care systems reforms 
and consequences of limiting access to basic 
health services in the Society. Furthermore, 
during the plenary session which will open the 
Symposium, the President of the Agency for He-
alth Technology Assessment together with invi-
ted guests will present experiences related to 
creating an institution, which has its legal basis 
in the act of law, dealing with HTA in Poland. A 
coda of the 5th Symposium will be a summary 
of Watch Health Care Foundation’s experiences 
in monitoring the system and accessibility to 
health services in Poland.

The subject matter of the Symposium will be 
presented by renowned practitioners from all 
over the world. The scientifi c programme of the 
Symposium will be presented during two days 
within six thematic sessions. The adopted form 
of the Symposium assumes time for a discus-
sion with foreign experts, which will allow par-
ticipants to interact in a wider scope than it 
usually takes place in case of such conferences. 
Communication will be streamlined by a simul-
taneous interpretation of all presentations into 
Polish and English. On behalf of all individuals 
and institutions involved in the organization of 
the Symposium we cordially invite you to par-
ticipate in this signifi cant for health economics 
event. 
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Poniedziałek, 22 listopada 2010 / Monday, November 22nd, 2010

Sesja / Session Temat wykładu / Lecture topic Prelegent / Expert Czas / Timing

Otwarcie Sympozjum / Opening of the Symposium: Jacek Siwiec i prof. Zbigniew Szawarski 10 min.
10:00
10:10

1

Sesja plenarna Agen-
cji Oceny Technologii 
Medyczych (AOTM). 
HTA w realiach ogra-
niczonych zasobów 
– doświadczenia 
polskie / Plenary 
session of the Agency 
for Health Techno-
logy Assessment. 
Undertaking HTA with 
limited resources 
– Polish experience

Oceny technologii NICE: przegląd 10 lat ciągłości oraz 
zmian / NICE Technology Appraisals: a review of 10 
years of continuity and change

Helen Chung 40 min.

10:10
 12:20*

Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony 
zdrowia w Słowenii? / What does introduction of HTA in 
Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.

EUnetHTA a efektywność względna leków / EUnetHTA 
and relative effectiveness of pharmaceuticals

Wim Goettsch 20 min.

HTA w realiach ograniczonych zasobów - doświadcze-
nia Polski / HTA in the situation of limited resources 
– Poland’s experience

Wojciech Matusewicz 20 min.

Przerwa na kawę / Coffee-break 25 min.

2

Sprawiedliwość 
i opieka zdrowotna: 
Ograniczenia dostępu 
do podstawowych 
świadczeń zdrowot-
nych / Justice and 
healthcare: Access 
limitations to basic 
medical 
benefi ts

Dysproporcje pomiędzy zawartością koszyka a wielkością środków ze składki, 
jako podstawowa choroba systemu (Panel dyskusyjny). Rada Naukowa oraz 
Zarząd Fundacji Watch Health Care / Disproportions between the content of 
the services package and the amount of funds from the insurance contribu-
tion as the basic disease of the system (discussion panel). Academic Council 
and Board of Watch Health Care Foundation

60 min.

12:45
 15:05*

Sprawiedliwość i opieka zdrowotna: Ograniczenia 
dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych / 
Justice and healtcare: access limitations to basic medi-
cal benefi ts

Daniel Wikler 35 min.

Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na do-
wodach naukowych / U.S Health Reform and Evidence-
based Approach

Steffi e Woolhandler 35 min.

Przerwa na lunch / Lunch-break 60 min.

3

Sprawiedliwość 
i opieka zdrowotna: 
Etyczne podstawy 
reform systemów 
ochrony zdrowia
Justice and health-
care: Ethical basis of 
health care systems 
reforms

Możliwe zagrożenia dla ochrony zdrowia opartej na 
zasadzie solidarności / Solidarity-based health care 
under threat

Henrik Wulff 40 min.

16:05
 17:45*

System ochrony zdrowia, sprawiedliwość i zarządzanie 
ryzykiem na przykładzie Polski / Health care system, 
justice and risk management: the case of Poland

Michał Marczak 25 min.

Skala niesprawiedliwości w ochronie zdrowia / 
The scale of injustice in health care

Zbigniew Szawarski 25 min.

Spotkanie z ekspertami i uroczysta kolacja w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (Hala F)
ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków
”Meet the Experts” dinner-party at the Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Zapraszamy o 
20:00 / Begin-
ning at 20:00

* w czasy sesji wliczono czas dyskusji / discussion time included
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Wtorek, 23 listopada 2010 / Tuesday, November 23rd, 2010

Sesja / Session Temat wykładu / Lecture topic Prelegent / Expert Czas / Timing

4

Ubezpieczenia do-
datkowe w ewolucji 
systemów ochrony 
zdrowia
Additional insurances 
in the evolution of 
health care systems

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – lek na chorobę 
systemu / Private health insurance – a drug to treat 
the system’s disease

Xenia Kruszewska 20 min.

10:00      
 11:50*

Konkurencyjne  ubezpieczenia zdrowotne  gwarancją  
efektywnego systemu ochrony zdrowia i  bezpieczeń-
stwa  zdrowotnego  Polaków / Competitive health 
insurances as a guarantee of an effective health care 
system and health security of Poles

Anna 
Janczewska-Radwan

25 min.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w ewolucji syste-
mów ochrony zdrowia / Private health insurance in the 
evolution of health care systems

Paweł Kalbarczyk 25 min.

Ubezpieczenia komplementarne w ewolucji systemów 
ochrony zdrowia – nacisk na leki oraz wyroby me-
dyczne / Complementary insurance in the evolution of 
health care systems – emphasis on medicinal products 
and medical devices

David Danko 30 min.

Przerwa na kawę / Coffee-break 10 min.

5

Rola HTA w tworzeniu 
polisy ubezpiecze-
niowej 
i koszyków ubezpie-
czeń dodatkowych
The role of HTA in 
developing an in-
surance policy 
and additional in-
surance packages

Czy istnieje potrzeba Evidence Based Hospital Mana-
gement (EBHM)? / Is there a need for Evidence Based 
Hospital Management (EBHM)?

Halina
Kutaj-Wąsikowska,

Marek Labon
30 min.

12:00
 14:20*

Rola HTA w decyzjach refundacyjnych / The role of HTA 
in reimbursement decisions

Wija Oortwijn 40 min.

Rola HTA w tworzeniu ubezpieczeń dodatkowych 
w ochronie zdrowia / The role of HTA in creating ad-
ditional insurance policies in health care

Joanna Lis 30 min.

Analiza rekomendacji AOTM i ich wpływ na tworzenie 
koszyka pozastandardowego / Analysis of AHTAPol 
recommendations and their infl uence on the creation 
of the nonstandard services package

Magdalena 
Władysiuk

30 min.

Lunch / Lunch 60 min.

6

Watch Health Care. 
Kolejka, jako tech-
nologia 
o udowodnionej 
szkodliwości
Watch Health Care 
(WHC) – a queue as 
a technology 
of proven harmful-
ness

Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / 
The korektorzdrowia.pl (WHC) website from the inside

Krzysztof Łanda 35 min.

15:20
 16:50*

Platforma certyfi kacji świadczeniodawców – prosta 
droga do świadczenia / A platform of the service provi-
ders’ certifi cation – an easy way to a medical service

Tomasz Romańczyk 30 min.

Szpitalne, komercyjne ubezpieczenia zdrowotne, czy 
jesteśmy już na nie gotowi? / Comercial Hospital Heal-
th Insurance, are we ready for it?

Adam H. Pustelnik 20 min.

Zakończenie Sympozjum / Closure of the Symposium: Jacek Siwiec 5 min.

* w czasy sesji wliczono czas dyskusji / discussion time included
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Poniedziałek
22 listopada 2010

Monday
November 22nd, 2010

Sesja 1 / Session 1
Sesja plenarna Agencji Oceny Technologii Medyczych (AOTM). 

HTA w realiach ograniczonych zasobów – doświadczenia polskie
Plenary session of the Agency for Health Technology Assessment 

Undertaking HTA with limited resources – Polish experience

Godziny / Timing
10:00
12:20

Jacek Siwiec, Zbigniew Szawarski, Helen Chung, Eva Turk, 
Wim Goettsch, Wojciech Matusewicz

Opis sesji / About the Session

W trakcie sesji plenarnej przedstawione zostaną ostatnie 
dokonania w zakresie rozwoju Oceny Technologii Medyczych 
(HTA) w Polsce. Polska droga do utworzenia Agencji HTA, 
podobnie jak to miało miejsce w krajach naszego regionu, 
była z jednej strony dość „kręta”, z drugiej zaś proces ten 
był bardzo dynamiczny. Do sierpnia 2009 roku Agencja dzia-
łała w myśl zarządzenia Ministra Zdrowia z 1 września 2005 
roku i zajmowała się głównie wydawaniem rekomendacji dla 
technologii medycznych zleconych przez Ministerstwo Zdro-
wia. Jako że Agencja powołana była zarządzeniem, a zatem 
aktem normatywnym niższego rzędu, jej rola w systemie 
była dość niejasna, a funkcje i zadania zbyt, jak podkreśla-
ło wielu ekspertów, zależne od woli Ministra Zdrowia. Nie-
wątpliwym sukcesem była zmiana stanu prawnego Agencji, 
która to zyskała osobowość prawną, na mocy ustawy z dnia 
25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych 
oraz o cenach. Ustawowe umocowanie AOTM w systemie 
świadczeń zdrowotnych w Polsce znacząco wzmocniło rolę 
i zadania Agencji.

Sesja plenarna dedykowana AOTM pozwoli na zaprezen-
towanie polskiej drogi do agencji HTA z uwypukleniem jej 
obecnych zadań oraz osiągnięć, w tym także tych na arenie 
współpracy międzynarodowej. Polskie doświadczenia będą 
skonfrontowane z doświadczeniami innych krajów naszego 
regionu. Ważkim elementem sesji będzie porównanie zadań 
i osiągnięć polskiej agencji w stosunku do rozwiązań z innych 
krajów, gdzie przyjęto inny model funkcjonowania agencji 
HTA (szczególnie tzw. agencji ciężkich, jak HAS czy NICE).

During the plenary session the latest Polish achievements 
in the fi eld of Health Technology Assessment will be presen-
ted. The Polish road to the establishment of a HTA agency 
was on the one hand fairly “intricate”, on the other hand 
the process was very dynamic, as it was the case with other 
countries of our region. Until August 2009 the Agency acted 
under the Minister of Health’s order of 2006 and it dealt ma-
inly with issuing recommendations for medical technologies 
commissioned by the Ministry of Health. Due to the fact that 
the Agency was called by way of an order, an internal and 
therefore a lower rank normative act, its role in the system 
was rather vague, and the functions and tasks, as it has 
been underlined by many experts, was too dependent on the 
will of the Ministry of Health. A HTA agency’s key to success 
is nevertheless its independence from the changeable will 
of decision makers. Changing the legal status of the Agency 
which became a legal entity by virtue of the Act of 25 June 
2009 amending the Act on health care services fi nanced 
from public funds and the Act on prices was an unquestio-
nable success. The authorization of AHTAPol in the health 
services system in Poland by way of an act has signifi cantly 
strengthened the Agency’s role and tasks.

The plenary session dedicated to AHTAPol will allow for 
a presentation of the Polish road to a HTA agency, with un-
derscoring of its current tasks and achievements, including 
also those in the arena of international politics. Polish ex-
periences will be confronted with experiences of other co-
untries from our region and from countries which have al-
ready accomplished this task. An important element of the 
session will be a comparison of tasks and achievements of 
the Polish agency with solutions from other countries, where 
a different functioning model of the HTA agency has been 
adopted (especially the so-called heavy model, such as HAS 
or NICE).

Temat wykładu / Lecture topic Prelegent / Expert Czas  / Duration

Otwarcie Sympozjum
Opening of the Symposium

Jacek Siwiec
Zbigniew Szawarski

10 min.

Oceny technologii NICE: przegląd 10 lat ciągłości oraz zmian / NICE 
Technology Appraisals: a review of 10 years of continuity and change

Helen Chung 40 min.

Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? 
/ What does introduction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.

EUnetHTA a efektywność względna leków / 
EUnetHTA and relative effectiveness of pharmaceuticals

Wim Goettsch 20 min.

HTA w realiach ograniczonych zasobów - doświadczenia Polski / 
HTA in the situation of limited resources – Poland’s experience

Wojciech Matusewicz 20 min.

Dyskusja / Discussion 10 min.

tłumaczenie symultaniczne
simultaneous translation

z polskiego na angielski
Polish to English

z angielskiego na polski
English to Polish

tłumaczenie dyskusji
discussion translation
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Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? / What does intro-
duction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.

W wyniku szybkiego rozwoju technologii me-
dycznych, lepszego dostępu pacjentów do infor-
macji oraz rosnącej liczby pacjentów przewlekle 
chorych, oraz z drugiej strony ograniczenia za-
sobów fi nansowych w systemie ochrony zdro-
wia, coraz ważniejsze staje się, by Słowenia 
ustaliła priorytety w dystrybucji środków w 
ochronie zdrowia.

Podczas gdy wiele państw włączyło już HTA 
do polityki, rządzenia, procesów refundacyjnych 
oraz kontroli, w Słowenii systematyczne podej-
ście do oceny technologii medycznych dopiero 
zostaje wprowadzane. Ze względu na obiektyw-
ne ograniczenia występujące w słoweńskim sy-
stemie ochrony zdrowia, najlepszym sposobem 
organizacji obszaru oceny technologii medycz-
nych w Słowenii jest zorganizowanie go w for-
mie sieci zarządzanej bardzo demokratycznymi 
zasadami, z wyłączeniem zasad hierarchizacji 
oraz instytucji. Chociaż ostateczna decyzja bę-
dzie miała charakter polityczny, forma oparta na 
czynnikach kontekstowych przemawia za siecią 
HTA, która połączyłaby wszystkie zainteresowa-
ne strony o szerokim zakresie wiedzy.

Dzięki wprowadzeniu słoweńskiej Sieci HTA 
(MreHTAS), oczekuje się bezpieczniejszego, bar-
dziej wydajnego i opłacalnego systemu ochrony 
zdrowia, który byłby samowystarczalny fi nan-
sowo. Ułatwione zostanie wprowadzenie tech-
nologii medycznych, które charakteryzują się 
korzyściami zdrowotnymi oraz opłacalnością, a 
jednocześnie powstrzymane zostanie przyjmo-
wanie technologii niespełniających wymagań 
analiz opartych na badaniach naukowych. Co 
więcej, po wprowadzeniu HTA, zapewnione zo-
stanie ciągłe monitorowanie efektywności oraz 
opłacalności technologii medycznych.

As a result of the fast development of health 
technologies, better availability of information 
to the patients and the rising number of chronic 
patients, and on the other hand the limitation of 
fi nancial resources in health care system, Slo-
venia  experiences increased need of priorities 
setting for resource allocation in health care. 
While many countries have integrated HTA into 
policy, governance, reimbursement or regulato-
ry processes, in Slovenia the systematic appro-
ach towards health technology assessement is 
starting to be in process. Due to objective con-
straints existing in Slovenian health care system 
the best form of organizing health technology 
assessment fi eld in Slovenia is to organize it in 
a form of network on very democratic principles 
excluding the principles of hierarchy and institu-
tions. Although the fi nal decision will come from 
political background, the professional form ba-
sed on contextual factors talks in favour of HTA 
network, that would connect all interested and 
knowledgeable stakeholders. 

With the establishment of the Slovene HTA 
Network (MreHTAS) a safer, more effi cient and 
cost-effective health care system that is fi nan-
cially sustainable is expected. The introduction 
of health technologies that demonstrate the 
health benefi ts and cost effectiveness will be 
facilitated, while the uptake of technologies 
that do not meet the requirements of evidence-
based analysis will be prevented. Moreover, a 
continuous monitoring of the effectiveness and 
cost-effectiveness of health technologies after 
the introduction into the health system will be 
provided.
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Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? / What does intro-
duction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.
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Patients

Population
Employers

Health Resorts

Social Institutions
(for Nursing)

Public Health Centers

Private General
Practitioners

Pharmacies

Hospital Clinics

Private Specialists

Voluntary Insurance

Obligatory Insurance

Government  Budget

Local Community
Budget

Institute for
Public Health

Taxation

Compulsory
Contributions

Voluntary
Contributions

Co-payments

Investment

Investment

Benefits
in cash

Financial flows (contributions, taxes, payments to providers
co-payment of patients, direct payments if not insured...)

Investment flows

3

In tsd € 2003 2004 2005 2006 2007

Sum 2.180.134 2.274.070 2.432.666 2.572.022 2.701.675

public sector 1.566.664 738.441 1.751.687 1.858.366 1.935.079
Central Budget 100.322 92.123 98.538 119.958

126. 589
Local
gvmt.budget

13.019 13.443 12.115 12.329
14.422

Social security 
funds

1.453.324 632.875 1.641.034 1.726.079

1.794.067
Private sector 613.276 360.038 680.956 713.282 766.596
Corporations 73.221 52.152 70.143 73.777

45. 269
Private Social 
insurance

281.774 186.948 311.918 335.486
347.741

households 257.749 120.399 298.208 303.110 372.608
NPO 531 539 687 909 976
Rest of the 
world

194 80 23 374

eva.turk@ivz-rs.si
4
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Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? / What does intro-
duction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.
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Health expenditure Health expenditure by health care by health care providers (in tsd.EUR), providers (in tsd.EUR), 20072007 SORS, 2009
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Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? / What does intro-
duction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.
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• Health technology assessment is performed at a basic 
level.

• A considerable move was made through a programme 
for the standardization of equipment, as well as by 
the introduction of technical guidelines. 

• The Ministry of Health is trying to implement 
standards of medical premises and equipment as well 
as measures for assessment of new methods of 

treatment (e.g. medical effectiveness, economic 
efficiency of the programme, social aspects 

etc.).

8
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Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? / What does intro-
duction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.
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• Medical programs, technologies, methods of 
treatment, medicines are introduced into the 
system in three different paths: 

1. Health Council
2. Commission for  pharmaceutical reimbursement
3. Pharmaceutical Council

9

MoH; Health Council
Procedures, (Model of 
priorities)

HIIS
Medical 
devices

HIIS, 
Perscription medicines

10

MoH; Pharmaceutical Council
hospital pharmacuticals (Model 

of priorities)

Adopted from  Novak M, 2007
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Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? / What does intro-
duction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.
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• Members of the special committee, formed from experts 
from various health care fields, decide on the different 
levels of reimbursement. The decisions of the committee 
members are based on „cost–benefit analyses” and on 
the available financial resources. 

• positive list reimbursed 75% by compulsory insurance 
while the remaining 25% are either reimbursed by 
voluntary complementary health insurance or are paid 
out-of-pocket.

• Pharmaceuticals put on the intermediate list are 
reimbursed 25%. 

• A negative drug list contains products which are not 
reimbursable by compulsory health insurance. 

11

Methods of treatment, hospital pharma

• Health Council (HC) & Pharmaceutical Council: 
– is the highest coordinating and the main advisory bodies to the 

MoH, which decide on granting consents to programs to be 
financed through public financing sources

– formulate proposals scope and content of health programs in 
terms of their feasibility, affordability and balanced development 
of all disciplines. 

– The decision of introducing new technologies into the health 
system must comply with the principles of evidence based 
medicine, cost-effectiveness and fair selection of patients who will 
benefit from the technologies

12
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Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? / What does intro-
duction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.
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• A protocol for proposals of new diagnostics, treatments, 
procedures and therapies was adopted by the government. 
This protocol is used to standardize proposals submitted to 
the Health Council, which decides on granting consents to 
programmes to be financed through public financing sources.

• At the beginning of 2008 the protocol had passed the initial 
phase of its use and has been implemented fully for all 
procedures.

• 2009 – modification of the protocol- monitoring the impact of 
technologies

13

• 2009- 1st National Public tender for health care programs 
incorporates specific quality indicators- 4 programmes (hip
endoprostheses, Hernia surgery, Vascular surgery -varicose veins, carpal tunnel)

• 2010- preparation of National Public tender for health care 
programs- 11 health care Programms, incl. EQ-5D  as prep.
for cost utility analyses  in the 2nd year of introduction

• 2010- Impact monitoring of introduced programs in 
coordinance with the proposal (3 chosen technologies)

• Commission for extraordinary higher prices for 
pharmaceuticals (within the Agency for Pharmaceuticals 

and Medical Devices)

14
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Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? / What does intro-
duction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.
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• 2008 – first draft of Pharmacoeconomic Guidelines prepared 
by the Institute for Economic Research In Health Care

• 2008- a task force group set up by MoH to  prepare 
NATIONAL  PAHRMACOECONOMIC GUIDELINES within 2 
months

• Task force delivered the draft proposal (June 2008)

• 2010- NO National Pharmacoeconomic Guidelines

• 2010 CHALLENGE: DELIVER NATIONAL GUIDELINES FOR 
HTA

15

EUnetHTA Joint Action 2010–2012 | www.eunethta.eu 

European network for HTA
Joint Action between European 
Commission and EU Member States

A total of 35 government appointed organisations from 24 EU Member 
States, Norway, Switzerland and Croatia and a large number of relevant 
regional agencies and non-for-profit organisations that produce or contribute 
to HTA

16
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Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? / What does intro-
duction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.
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• Translated in July 2009
• Will be included in the Protocol  for Health 

council

17

• The toolkit can help HTA agencies adapt HTA reports by questioning and 
helping to assess: 

(1) The relevance of the report i.e. is the policy and/or research question 
posed sufficiently similar to warrant adaptation of this report?

(2) Reliability i.e. an assessment of the quality of the report and 
(3) Transferability i.e. guidance on issues for consideration when applying 

information/data to the target setting (EUnetHTA, WP 5). 

The toolkit has two sections: 
• Speedy sifting - A screening tool which would enable rapid screening of 

existing HTA reports to assess the relevance of the HTA report for 
adaptation. 

• Main toolkit - A more comprehensive tool with questions on reliability 
and issues regarding transferability. 

18
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Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? / What does intro-
duction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.
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• Working methods HTA is subject to various 
dimensions such as size, availability of 
personnel, the relationship with political 
decisions, funding sources, regulatory role, etc.. 
The transition to a formalized and systematic 
evaluation of health technologies requires 
support and commitment of government 
institutions and motivated team that will take up 
the preparation of the introduction of HTA in the 
country. 20
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Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? / What does intro-
duction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.
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• Foreign studies have shown that the 
establishment of the National Agency for HTA 
often not the best approach to the introduction 
of HTA in a small country. 

• Often, especially in countries with limited human 
resources, to establish a structured network for 
HTA that connect and integrate existing national 
institutions. Such networks typically coordinate 
and manage "the Council or Committee for the 
HTA."
(EUnetHTA WP 8, 2008)

21

Health Council

HTA Council
Members: NIPH, MoH, HIIS, 

Institutes,Universities, Public 
Agency for Pharmaceuticals and 

Medical Devices, Medical Chamber:

International 
Networks

Commission for pharmaceutical 
reimbursement

Council for  
Pharmaceuticals

Adapted from EUnetHTA WP8, 2008 22
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Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? / What does intro-
duction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.
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• HTA COUNCIL coordinates and allocates work in a 
network for HTAin Slovenia - MreHTAS

• Coordination tasks of HTA Council: 
– identifying potential members MreHTAS, 
– adoption and coordination of applications submitted,
– reporting to the competent authorities and the 

Commission, 
– the selection of the contractor / contractors to 

manufacture HTA studies funded by the contracting 
authority.

23

• Review and 
• Evaluation of domestic and foreign HTA studies 

tailored to the Slovenian environment in accordance 
with international methodology (EUnetHTA tool) 
with the aim of setting priorities and ranking of 
health technologies.

24
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Co wprowadzenie HTA oznacza dla systemu ochrony zdrowia w Słowenii? / What does intro-
duction of HTA in Slovenia mean for the health system?

Eva Turk 40 min.
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• Representatives of NIPH, the Health Insurance Institute, 
MoH, institutes, universities, JAZMP

• Council HTA has a coordinator and deputy coordinator. 
• Coordinator and Deputy Coordinator of the members of 

Council HTA for a term of 1 year.
• coordinator and deputy coordinator of the members of the 

Council HTA at least 1 month before the function.

25

What to expect?
• Safe, efficient and cost-effective health care system that is 

financially sustainable
– This requires the integral involvement in the system with the aim of 

appropriate communication and information flow of in the system
and avoiding duplications.

• Facilitated introduction of healthl technologies that 
demonstrate the health benefits and cost effectiveness

• Prevent the uptake of technologies that do not meet the 
requirements of evidence-based analysis

• continuously monitor the effectiveness and cost-
effectiveness of health technologies after the introduction 
into the health system 26
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• Proposal to include the MreHTAS in the 
upcoming Medical Services Act – 19.4.2010: Act 
retreated from the Legislation procedure in the 
Parliament!

• National Guidelines and regulations for HTA
• Further involvement in EUnetHTA
• Capacity Building! Organisation of HTA 

courses

27

Thank
you

Eva.turk@ivz-rs.si

www.ivz.si

www.eunethta.eu

28
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EUnetHTA a efektywność względna leków / 
EUnetHTA and relative effectiveness of pharmaceuticals

Wim 
Goettsch

20 min.

Forum Farmaceutyczne wydało w 2008 roku 
rekomendacje dotyczące oceny efektywności 
względnej leków w Europie. Główne zalecenia 
wyglądały następująco:

Decyzje refundacyjne na szczeblu krajowym

Ocena efektywności względnej (relative ef-
fectiveness assessment – REA) a ocena kosz-
tów-efektywności (cost-effectiveness assess-
ment – CEA)

Wymiana kryteriów/informacji dotyczących 
oceny efektywności względnej

Wdrożenie ustalonych zasad dobrej praktyki 
dla oceny efektywności względnej

Efektywniejsza praca istniejących sieci 

W oparciu o te rekomendacje EUnetHTA zo-
stała jesienią 2008 roku poproszona przez Ko-
mitet Sterujący Forum Farmaceutycznego Wy-
sokiego Szczebla o kontynuowanie tych prac.  

Sieć EUnetHTA jest aktywna od 2006 roku i 
opracowała już produkty takie jak core-HTA (ze-
staw podstawowych informacji z zakresu HTA). 
Joint Action EUnetHTA (wspólne działanie) funk-
cjonuje od 2010 roku, współfi nansowane przez 
Komisję Europejską.

W oparciu o przyjęte defi nicje Forum Far-
maceutycznego dotyczące oceny efektywności 
względnej farmaceutyków, opracowane zosta-
ły aplikacje core-HTA. W ramach komponentu 
5 wspólnego działania EUnetHTA opracowano 
wstępne oraz pełne aplikacje core-HTA dla oce-
ny efektywności względnej leków. Dodatkowo w 
odniesieniu do tych podstawowych aplikacji zo-
stały opracowane bardziej szczegółowe wytycz-
ne metodologiczne, np. dotyczące stosowania 
wyników oraz różnych metod porównywania.

W mojej prezentacji omówię wartość współ-
pracy europejskiej w zakresie HTA, w szczegól-
ności w odniesieniu do leków. Następnie przed-
stawię ogólne zasady podejścia EUnetHTA w 
kontekście rekomendacji Forum Farmaceutycz-
nego. 

•

•

•

•

•

In 2008 the Pharmaceutical Forum issued a 
number of recommendations on the assessment 
of relative effectiveness of pharmaceuticals in 
Europe. Major recommendations were:

Decisions on reimbursement on national le-
vel

Relative effectiveness assessment (REA) vs 
cost-effectiveness assessment (CEA)

Exchange of REA criteria/information

Implementation of agreed good practice prin-
ciples for REA

More effectively done by existing networks 

Based on these recommendations EUnetH-
TA was asked to take this work forward by the 
Steering Committee of the HL PF in autumn of 
2008.

The EUnetHTA network was already active 
since 2006 and developed products like the 
core-HTA. From 2010 onwards the EUnetHTA 
JA, fi nanced by European Commission, is acti-
ve. Based on the defi nitions of the Pharmaceu-
tical on the relative effectiveness assessment of 
Pharmaceuticals adapted core HTA applications 
are developed. Within the EUnetHTA JA Wor-
kpackage 5 a rapid and full core HTA applica-
tion for the relative effectiveness assessment of 
pharmaceuticals are developed.  Additionally, 
methodology guidelines, for instance on the use 
of outcomes and different methods of compari-
sons are worked in more detail as reference to 
these core applications

In this presentation, I will discuss the value 
of European collaboration on HTA and particu-
lar on pharmaceuticals. Subsequently, I will de-
scribe the principles of the general EUnetHTA 
approach in relation to the recommendations of 
the Pharmaceutical Forum. 

•

•

•

•

•
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EUnetHTA a efektywność względna leków / 
EUnetHTA and relative effectiveness of pharmaceuticals

Wim 
Goettsch

20 min.
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EUnetHTA a efektywność względna leków / 
EUnetHTA and relative effectiveness of pharmaceuticals

Wim 
Goettsch

20 min.
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EUnetHTA a efektywność względna leków / 
EUnetHTA and relative effectiveness of pharmaceuticals

Wim 
Goettsch

20 min.
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EUnetHTA a efektywność względna leków / 
EUnetHTA and relative effectiveness of pharmaceuticals

Wim 
Goettsch

20 min.
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EUnetHTA a efektywność względna leków / 
EUnetHTA and relative effectiveness of pharmaceuticals

Wim 
Goettsch

20 min.
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EUnetHTA a efektywność względna leków / 
EUnetHTA and relative effectiveness of pharmaceuticals

Wim 
Goettsch

20 min.
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EUnetHTA a efektywność względna leków / 
EUnetHTA and relative effectiveness of pharmaceuticals

Wim 
Goettsch

20 min.
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EUnetHTA a efektywność względna leków / 
EUnetHTA and relative effectiveness of pharmaceuticals

Wim 
Goettsch

20 min.
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EUnetHTA a efektywność względna leków / 
EUnetHTA and relative effectiveness of pharmaceuticals

Wim 
Goettsch

20 min.
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EUnetHTA a efektywność względna leków / 
EUnetHTA and relative effectiveness of pharmaceuticals

Wim 
Goettsch

20 min.
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Poniedziałek
22 listopada 2010

Monday
November 22nd, 2010

Sesja 2 / Session 2
Sprawiedliwość i opieka zdrowotna: Ograniczenia dostępu 

do podstawowych świadczeń zdrowotnych
Justice and healthcare: Access limitations to basic medical 

benefi ts

Godziny / Timing
12:45
15:05

Daniel Wikler, Steffi e Woolhandler

Opis sesji 2 i 3  / About the Sessions 2 & 3

Nasze potrzeby zdrowotne rosną znacznie szybciej niż możliwości i środki ich 
zaspokojenia. Dzieje się tak z kilku powodów: (1) żyjemy coraz dłużej, (2) wsku-
tek niewłaściwych warunków środowiskowych i stylu życia rośnie liczba rozpo-
znawanych i leczonych chorób, (3) postęp technologiczny w medycynie dostarcza 
coraz nowszych i coraz bardziej kosztownych metod i środków diagnostycznych 
i terapeutycznych. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne nie wystarcza już, aby 
zagwarantować każdemu obywatelowi bezpośredni i łatwy dostęp do opieki le-
karskiej. Ponieważ koszty ochrony zdrowia publicznego, rozpoznawania i lecze-
nia chorób nieustannie rosną, żadne, nawet najbardziej rozwinięte pod względem 
ekonomicznym państwo, nie jest w stanie zagwarantować swoim obywatelom za-
spokojenia wszystkich możliwych indywidualnych potrzeb zdrowotnych.

W tej sytuacji pojawia się konieczność jednoznacznego zdefi niowania zasad 
sprawiedliwej dystrybucji ograniczonych środków zdrowotnych. Jeśli nie możemy 
skutecznie zaspokoić wszystkich potrzeb zdrowotnych obywateli, musimy nie tylko 
powiedzieć, co się komu należy ze wspólnej kasy (koszyk świadczeń zdrowotnych) 
i jakie są granice leczenia, lecz także musimy moralnie uzasadnić naszą decyzję 
wyboru takich lub innych zasad rozdziału ograniczonych zasobów.

Nie istnieje jedna tylko powszechnie uznana teoria sprawiedliwości, którą moż-
na by skutecznie zastosować w sytuacji rozdziału ograniczonych środków zdro-
wotnych. Niektórzy fi lozofowie podkreślają, że główną moralną zasadą polityki 
zdrowotnej powinien być swoiście rozumiany egalitaryzm (wszyscy mamy równe 
prawo do zaspokojenia naszych potrzeb zdrowotnych, a społeczeństwa egalitar-
ne są zdrowsze niż społeczeństwa drastycznie zróżnicowane). Inni kładą nacisk 
na konieczność zagwarantowania obywatelom dobrego i szczęśliwego życia oraz 
możliwości osiągnięcia tego, na czym im najbardziej zależy. Spór jest niezwykle 
złożony i trudny do rozstrzygnięcia. Politycy, lekarze i pacjenci nie mogą go jednak 
ignorować. Każde bowiem nowoczesne państwo powinno mieć świadomość mo-
ralnych podstaw prowadzonej przezeń polityki społecznej i zdrowotnej. Powinno 
więc ono jasno i wyraźnie sformułować podstawowe zasady i wartości moralne, 
którymi będzie się kierować w procesie reformowania oraz doskonalenia swoje-
go systemu opieki zdrowotnej. Wszelka bowiem reforma systemu zdrowotnego 
będzie skuteczna i udana wtedy i tylko wtedy, jeśli przyniesie ostatecznie więcej 
dobra niż zła.

Our health needs grow much faster than po-
ssibilities and means allowing for their satisfy-
ing. There are several reasons for that: (1) we 
live longer (2) due to unsuitable environmental 
conditions and lifestyle the number of recog-
nisable and treated diseases grows (3) techno-
logical development in medicine provides newer 
and more expensive diagnostic and therapeutic 
methods and measures all the time. The general 
health insurance does not suffi ce to guarantee 
every citizen direct and simple access to health 
care. Due to the fact that costs of public health 
care, as well as diagnosing and treating dise-
ases are constantly growing, no country, even 
one which is most economically developed is not 
able to guarantee its citizens the satisfaction of 
all possible individual health care needs.

In such a situation there is a need to univo-
cally defi ne the principles of just distribution of 
the limited health funds. If it is impossible for us 
to successfully satisfy all of the citizens’ health 
care needs, we not only have to defi ne who de-
serves what (guaranteed services package) and 
what are the limitations of treatment, but we 
also have to morally justify our choice of these 
principles of the limited resources’ distribution.

Temat wykładu / Lecture topic Prelegent / Expert Czas  / Duration

Dysproporcje pomiędzy zawartością koszyka a wielkością środków ze składki, jako podstawowa cho-
roba systemu (Panel dyskusyjny). Rada Naukowa oraz Zarząd Fundacji Watch Health Care / 
Disproportions between the content of the services package and the amount of funds from the 
insurance contribution as the basic disease of the system (discussion panel); Academic Council and 
Board of Watch Health Care Foundation

35 min.

Sprawiedliwość i opieka zdrowotna: Ograniczenia dostępu do pod-
stawowych świadczeń zdrowotnych / Justice and healtcare: access 
limitations to basic medical benefi ts

Daniel Wikler 35 min.

Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach nauko-
wych / U.S Health Reform and Evidence-based Approach

Steffi e Woolhandler 35 min.

Dyskusja / Discussion 10 min.

tłumaczenie symultaniczne
simultaneous translation

z polskiego na angielski
Polish to English

z angielskiego na polski
English to Polish

tłumaczenie dyskusji
discussion translation
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35

Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.

Health Insurance: an evidence 
based approach

W
W

Disclosures
 Steffie Woolhandler, MD, MPH, 

Professor of Medicine at Harvard 
Medical School; Professor of 
Public Health City University of 
New York has no  commercial 
interests to disclose.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.

“In April [2010], AstraZeneca became the fourth major 
drug company in three years to settle a government 
investigation with a hefty payment -- in its case, $520 
million for what federal officials described as an array 
of illegal promotions of antipsychotics for children, the 
elderly, veterans and prisoners. Still, the payment 
amounted to just 2.4 percent of the $21.6 billion 
AstraZeneca made on Seroquel sales from 1997 to 
2009.”

New York Times – 10/3/10

Drug Firms’ Fraud:
Pay the Ticket and Keep on Speeding
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.

“Mandate” Model for Reform

• Proposed by Richard Nixon in 
1971 to block Edward 
Kennedy’s NHI proposal

“Mandate” Model for Reform

• Government uses its coercive 
power to make people buy 
private insurance.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.

“Mandate” Model for Reform

1. Expanded Medicaid-like program
Free for poor 
Subsidies for low income
Buy-in without subsidy for others

2. Employer Mandate +/- Individuals
3. Managed Care / Care Management

Massachusetts Health Reform
New Coverage

• < Poverty - Medicaid HMO
• 100% - 300% poverty - Partial subsidy
• > 300% poverty – Buy Your Own
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.

Crimes and Punishments in 
Massachusetts

~ $1000Being Uninsured In Massachusetts8

$1000 min.Communication of a Terrorist Threat7

$1000 max.Cruelty to or Malicious Killing of Animals6

$1000 max.Domestic Assault5

$500 min.Driving Under the Influence, First Offense4

$500 max.Illegal Sale of Firearms, First Offense3

$295Employers Failing to Partially Subsidize a Poor 
Health Plan for Workers

2

$50Violation of Child Labor Laws1

The FineThe Crime#

Massachusetts: Required Coverage
(Income > $31k)

• Premium $5000 annually (56 year old)

• $2,000 deductible

• 20% co-insurance AFTER deductible is 
reached
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.

Impact of Health Reform on:
The Uninsured

• # of uninsured reduced from 46 million 
today to ~23 million in 2019.

• Safety net hospital funding through 
Medicare cut by $36 billion through 2019.

• Community health centers receive extra $1 
billion annually

Impact of Health Reform on:
The Underinsured

• If you like your current coverage you can 
keep it.

• If you don’t like your current job-based 
coverage, you HAVE to keep it.

• Policies required to cover at least 60% of 
expected health costs – e.g. $2,000 
deductible + 20% co-insurance for next 
$15,000 of care.



www.ceestahc.org

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society

5th International Symposium EBHC „HTA & Health Insurance”

S
e
sj

a
 2

 /
 S

e
ss

io
n

 2

52

Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.

Health Reform Bill:
Proven Cost Control Provisions

McCain on Health Reform

“Opening up the health insurance market to 
more vigorous nationwide competition, as we 
have done over the last decade in banking, 
would provide more choices of innovative 
products less burdened by the worst excesses 
of state-based regulation.” 

“Better Care at Lower Cost for Every American”
Contingencies Magazine – Sept-Oct/08
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.

Stephen Colbert on the 
Bush Health Plan

“It’s so simple.  Most people who 
can’t afford health insurance are also 
too poor to owe taxes.  But if you give 
them a deduction from the taxes they 
don’t owe, they can use the money 
they’re not getting back to buy the 
health care they can’t afford.”
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.
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Reforma zdrowia w USA oraz podejście oparte na dowodach naukowych / U.S Health Reform 
and Evidence-based Approach

Steffi e 
Woolhandler

35 min.
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Poniedziałek
22 listopada 2010

Monday
November 22nd, 2010

Sesja 3 / Session 3
Sprawiedliwość i opieka zdrowotna: Etyczne podstawy reform 

systemów ochrony zdrowia / Justice and healthcare: Justice and 
healthcare: Ethical basis of health care systems reforms

Godziny / Timing
16:05
17:45

Daniel Wikler, Steffi e Woolhandler

Opis sesji 2 i 3  / About the Sessions 2 & 3

Nasze potrzeby zdrowotne rosną znacznie szybciej niż możliwości i środki ich 
zaspokojenia. Dzieje się tak z kilku powodów: (1) żyjemy coraz dłużej, (2) wsku-
tek niewłaściwych warunków środowiskowych i stylu życia rośnie liczba rozpo-
znawanych i leczonych chorób, (3) postęp technologiczny w medycynie dostarcza 
coraz nowszych i coraz bardziej kosztownych metod i środków diagnostycznych 
i terapeutycznych. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne nie wystarcza już, aby 
zagwarantować każdemu obywatelowi bezpośredni i łatwy dostęp do opieki le-
karskiej. Ponieważ koszty ochrony zdrowia publicznego, rozpoznawania i lecze-
nia chorób nieustannie rosną, żadne, nawet najbardziej rozwinięte pod względem 
ekonomicznym państwo, nie jest w stanie zagwarantować swoim obywatelom za-
spokojenia wszystkich możliwych indywidualnych potrzeb zdrowotnych.

W tej sytuacji pojawia się konieczność jednoznacznego zdefi niowania zasad 
sprawiedliwej dystrybucji ograniczonych środków zdrowotnych. Jeśli nie możemy 
skutecznie zaspokoić wszystkich potrzeb zdrowotnych obywateli, musimy nie tylko 
powiedzieć, co się komu należy ze wspólnej kasy (koszyk świadczeń zdrowotnych) 
i jakie są granice leczenia, lecz także musimy moralnie uzasadnić naszą decyzję 
wyboru takich lub innych zasad rozdziału ograniczonych zasobów.

Nie istnieje jedna tylko powszechnie uznana teoria sprawiedliwości, którą moż-
na by skutecznie zastosować w sytuacji rozdziału ograniczonych środków zdro-
wotnych. Niektórzy fi lozofowie podkreślają, że główną moralną zasadą polityki 
zdrowotnej powinien być swoiście rozumiany egalitaryzm (wszyscy mamy równe 
prawo do zaspokojenia naszych potrzeb zdrowotnych, a społeczeństwa egalitar-
ne są zdrowsze niż społeczeństwa drastycznie zróżnicowane). Inni kładą nacisk 
na konieczność zagwarantowania obywatelom dobrego i szczęśliwego życia oraz 
możliwości osiągnięcia tego, na czym im najbardziej zależy. Spór jest niezwykle 
złożony i trudny do rozstrzygnięcia. Politycy, lekarze i pacjenci nie mogą go jednak 
ignorować. Każde bowiem nowoczesne państwo powinno mieć świadomość mo-
ralnych podstaw prowadzonej przezeń polityki społecznej i zdrowotnej. Powinno 
więc ono jasno i wyraźnie sformułować podstawowe zasady i wartości moralne, 
którymi będzie się kierować w procesie reformowania oraz doskonalenia swoje-
go systemu opieki zdrowotnej. Wszelka bowiem reforma systemu zdrowotnego 
będzie skuteczna i udana wtedy i tylko wtedy, jeśli przyniesie ostatecznie więcej 
dobra niż zła.

Our health needs grow much faster than po-
ssibilities and means allowing for their satisfy-
ing. There are several reasons for that: (1) we 
live longer (2) due to unsuitable environmental 
conditions and lifestyle the number of recog-
nisable and treated diseases grows (3) techno-
logical development in medicine provides newer 
and more expensive diagnostic and therapeutic 
methods and measures all the time. The general 
health insurance does not suffi ce to guarantee 
every citizen direct and simple access to health 
care. Due to the fact that costs of public health 
care, as well as diagnosing and treating dise-
ases are constantly growing, no country, even 
one which is most economically developed is not 
able to guarantee its citizens the satisfaction of 
all possible individual health care needs.

In such a situation there is a need to univo-
cally defi ne the principles of just distribution of 
the limited health funds. If it is impossible for us 
to successfully satisfy all of the citizens’ health 
care needs, we not only have to defi ne who de-
serves what (guaranteed services package) and 
what are the limitations of treatment, but we 
also have to morally justify our choice of these 
principles of the limited resources’ distribution.

tłumaczenie symultaniczne
simultaneous translation

z polskiego na angielski
Polish to English

z angielskiego na polski
English to Polish

tłumaczenie dyskusji
discussion translation

Temat wykładu / Lecture topic Prelegent / Expert Czas  / Duration

Możliwe zagrożenia dla ochrony zdrowia opartej na zasadzie solidarności / 
Solidarity-based health care under threat

Henrik Wulff 40 min.

System ochrony zdrowia, sprawiedliwość i zarządzanie ryzykiem na przykładzie 
Polski / Health care system, justice and risk management: the case of Poland

Michał Marczak 25 min.

Skala niesprawiedliwości w ochronie zdrowia / 
The scale of injustice in health care

Zbigniew Szawarski 25 min.

Dyskusja / Discussion 10 min.
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Możliwe zagrożenia dla ochrony zdrowia opartej na zasadzie solidarności / Solidarity-based 
health care under threat

Henrik Wulff 40 min.

A just health care system ideally requires that 
everybody has easy and equal access to the he-
alth service and that everybody receives treat-
ment according to his or her need. Justice in 
health care defi ned in this way is an abstraction 
as the criteria, especially the concept of need, 
cannot be defi ned in exact terms. 

Nonetheless the development of the Danish 
health service in the 19th and 20th century was 
guided by this ideal.  The stability of such a pub-
lic health service requires considerable solidarity 
in the population as it must be generally accep-
ted that everybody regardless of social status is 
treated alike. It is essential that those who are 
in charge of the service realise that they them-
selves and their families depend on the health 
service for which they are responsible, if they 
fall ill.  

However, especially during the last decade 
the principles of the Danish health service have 
come under threat. It has proved diffi cult to 
maintain the principles of a solidarity-based in-
stitution in a society otherwise characterized by 
a free market economy, and the result has been 
an increased level of injustice.  As something 
previously unknown of a small private for-profi t 
hospital sector has emerged and private health 
insurance schemes have been introduced.  

Globalization with its emphasis on market 
economy also poses a threat to the survival of 
solidarity-based health care in Denmark and el-
sewhere.

The idea of perfect justice in health care is an 
abstraction, but the injustices that develop are 
real.

W idealnej sytuacji sprawiedliwy system 
ochrony zdrowia wymaga, by każdy miał łatwy 
oraz równy dostęp do służby zdrowia oraz by 
każdy otrzymywał leczenie zgodnie ze swoimi 
potrzebami. Tak zdefi niowana sprawiedliwość 
w ochronie zdrowia ma charakter abstrakcyjny, 
ponieważ kryteria, a w szczególności pojęcie 
potrzeby, nie mogą zostać jasno zdefi niowana.

Mimo wszystko rozwój duńskiej ochrony zdro-
wia w XIX oraz XX wieku był kierowany właśnie 
tym ideałem. Stabilność takiego systemu ochro-
ny zdrowia wymaga rozwiniętego solidaryzmu 
społecznego, ponieważ musi zostać powszech-
nie zaakceptowany fakt, że każdy, bez względu 
na swój status społeczny, musi być traktowany 
tak samo. Niezbędne jest, by osoby zarządza-
jące służbą zdrowia uświadomiły sobie, że one 
same oraz ich rodziny w przypadku choroby są 
zależne od służby zdrowia, za którą są odpowie-
dzialni.

Jednakże, w szczególności podczas ostatniej 
dekady, zasady Duńskiej służby zdrowia stały 
się zagrożone. Bardzo trudne okazało się utrzy-
manie zasad instytucji opartej na solidarności 
w społeczeństwie, w którym rządzi gospodarka 
wolnorynkowa, efektem czego jest zwiększo-
ny poziom niesprawiedliwości. Chociaż wcześ-
niej było to zjawisko nieznane, pojawił się sek-
tor małych prywatnych szpitali komercyjnych, 
wprowadzono również prywatne systemy ubez-
pieczenia zdrowotnego. 

Globalizacja, ze swoim naciskiem na gospo-
darkę rynkową stanowi również zagrożenie dla 
przetrwania opartej na solidarności ochrony 
zdrowia w Danii oraz innych państwach.

Wyobrażenie idealnej sprawiedliwości w 
ochronie zdrowia to czysta abstrakcja, jednakże 
pojawiające się przypadki niesprawiedliwości są 
jak najbardziej rzeczywiste. 
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Solidarity-Based Health Care 
Under Threat

Henrik R. Wulff, dr. med.

Professor emeritus of Medical 

Decision Theory and Ethics at the 

University of Copenhagen

Hippocratic medical ethics 
(Precepts, part 6, Loeb edition p. 319)

A doctor has a duty to give full assistance to 
strangers even when they cannot pay for the 
assistance, “for where there is love of man, there is 
also love of the art”.
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Modern medical oaths

Polish medical oath: “I promise...to care for 
my patients, whatever their wealth and other 
factors..........having in mind only their good”

Dutch medical oath: “I am aware of my 
responsibility for the community and I shall 
promote the availability and accessibility of 
health care”.

Preconditions of the stability of a 
solidarity-based health care 

system

1) The population in general must be satisfied 
with their health service.

2) There must be no corruption.

3) There must be generaI agreement the
population that everybody should be
treated alike.
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Preconditions of the stability of a 
solidarity-based health care 

system

4) Consequently, there must be no special 
services for rich people or for those in charge of 
the health care service. Those in power must know 
that if they fall ill, if their spouse or if children fall 
ill, then they too depend on that service for which 
they are responsible.

Justice in health care is an ideal, and full justice 
can never be reached. It is a multidimensional 
abstraction that cannot be defined in exact 
terms.

Injustices, in contrast, are something real that
confront us all the time. 

When we consider a new development in a 
health service, we should not think in terms of 
ideals; we should consider whether or not it 
increases the level of injustice of the system.
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For-profit insurance schemes which
do not accept everybody on the same 
conditions regardless of their age and 
health status will always increase the 
level of injustice of a health service.

A solidarity-based health service may be 
regarded as a paradox in modern society.

Society in general is characterised by a call 
for growth in a competitive market, 
whereas a public health service is 
controlled by the law of parsimony in order 
that the limited resources are not 
squandered.
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System ochrony zdrowia, sprawiedliwość i zarządzanie ryzykiem na przykładzie Polski / Heal-
th care system, justice and risk management: the case of Poland

Michał 
Marczak

25 min.

In this paper, the concept of health care sy-
stem, together with its composition, its structu-
re, aims, functions and tasks was formulated. 
Furthermore, the notion of a mission and of 
“good practice” in health care is referred to. De-
spite the diversity and complexity of the system, 
it has been stated that we are able to identify 
elementary bases of relations which constitute 
and prioritise moral values in the existing health 
care system. However, one can aim only at de-
veloping a closed health care system which wo-
uld be general enough for the purpose of model 
management. Subsequently, it was shown that 
the notion of evidence based medicine is, due 
to axiological reasons, to a large extent oppo-
sing to the construction which makes use of the 
“good practice” principle. When models and to-
ols, such as, for instance, the biomedical model 
of health (health loss), the QALY technique, the 
notion of “good practice” etc. are constructed, an 
ideal world is assumed. However, it can be noti-
ced that even if the emotivistic factor is passed 
over, than not just any given postulated purely 
biomedical model will guarantee that medicine 
is evidence based. As a result, a more rational 
description can be partly realised basing on uti-
litarianism. During the construction of theoreti-
cal bases and adequate modelling techniques, 
logistics (understood in the broader sense) can 
be used, e.g. allowing for the increase of the 
amount of transplantations realised in Poland. 
The following task will be formulated: set out, 
where possible, a direction realising evidence 
based health care without the need to solve mo-
ral dilemmas regarding, for instance: queues, 
transplantations, refusal to render health servi-
ces. This can be realised by using system diag-
nostics together with health measurement. An 
important addition to this direction should also 
be implementing risk management methods into 
the health care system. Active methods of risk 
management in the health care system have 
been presented, such as: VaR modifi cation allo-
wing for the evaluation of medical, economical 
and logistic effectiveness (MEL effectiveness) 

W referacie zostało sformułowane pojęcie sy-
stemu ochrony zdrowia (SOZ) wraz ze skład-
nią, strukturą, celami, funkcjami i zadaniami. 
Ponadto odniesiono się do konstrukcji misji i 
„dobrej praktyki” w opiece zdrowotnej. Mimo 
różnorodności i złożoności systemu stwierdzo-
no, że na każdym etapie rozwoju jesteśmy w 
stanie rozpoznać elementarne podstawy rela-
cji konstytuujących i relacji hierarchizujących 
wartości moralne w istniejącym SOZ. Jednak-
że można jedynie dążyć do opracowania za-
mkniętego, dostatecznie ogólnego dla potrzeb 
zarządzania modelu systemu ochrony zdrowia. 
Następnie pokazano, że pojęcie medycyny wia-
rygodnej jest z powodów aksjologicznych w 
znacznej mierze opozycyjne do konstrukcji wy-
korzystującej założenie „dobrej praktyki”. Bu-
dując modele i narzędzia, takie jak np.: model 
biomedyczny zdrowia (utraty zdrowia), technika 
QALY, pojęcie „dobrej praktyki” etc.  przyjmu-
je sie pewne założenia idealnego świata. Za-
uważyć można jednak, że nawet jeśli czynnik 
emotywistyczny zostanie pominięty, to dowolny 
postulowany czysto biomedyczny model nie bę-
dzie gwarantował wiarygodności medycyny. W 
konsekwencji bardziej racjonalny opis może być  
realizowany całościowo na  bazie utylitaryzmu. 
Przy konstruowaniu podstaw teoretycznych i 
odpowiednich technik modelowania może być 
wykorzystana szerzej rozumiana  logistyka, np. 
umożliwiająca zwiększenie liczby realizowanych 
przeszczepów w Polsce. Sformułowane nastę-
pujące zadanie: wytyczyć, tam, gdzie jest to 
możliwe,  kierunek racjonalizujący wiarygodną 
ochronę zdrowia bez konieczności rozstrzygania 
dylematów moralnych, dotyczących np.: kole-
jek, transplantacji, odmowy świadczeń. Jest to 
do zrealizowania poprzez stosowanie diagnosty-
ki systemowej wraz z pomiarem zdrowia. Waż-
nym uzupełnieniem tego kierunku powinno być 
także wdrożenie metod zarządzania ryzykiem 
w SOZ. Przedstawiono czynne metody zarzą-
dzania ryzykiem w ochronie zdrowia, takie jak: 
modyfi kacja VaR umożliwiająca ocenę efektyw-
ności medycznej, ekonomicznej i logistycznej 
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and leading to the rationalisation of choices in 
limiting accessibility of health services, a model 
for modifying risk factors allowing for developing 
a system of postsurgical care on general surge-
ry wards, the black spots method in inpatient 
care, ETA and FTA methods. Subsequently, the 
practice of using system diagnostics and health 
measurement on the basis of the ICF platform 
was referred to. It was concluded that witho-
ut axiologically adequate assessment, effective 
MEL technologies cannot be selected and as a 
result a trustworthy basic guaranteed services 
package or additional packages cannot be crea-
ted. The discussion regarding how rational is the 
introduction of additional insurances was based 
on two statements regarding the principles of 
the free market’s functioning in health care and 
the increase of passive risk management tech-
niques. In conclusion, the conditioning and ma-
nagement practices of the health care system 
in Poland were referred to and the existing, 
uncontrollable confl icts were made apparent. 
It has been concluded that in order to conduct 
a rational health policy and MEL effective risk 
management in health care, it is necessary to: 
have a holistic attitude and a utilitarianism base 
serving as a theoretical basis, develop systema-
tic assessment tools – aggregates, scales, mul-
tidimensional qualitative-quantitative models, 
data analysis methods (data clustering).

It was asked whether better logistics and a 
better organisational system, functional imple-
mentation of evidenced based medicine with sy-
stem diagnostics, health measurement and risk 
management will suffi ce to lead to the improve-
ment of health care if the health care system in 
Poland remains internally antagonised.

(efektywności MEL) i prowadząca do racjona-
lizowania wyborów o ograniczaniu dostępno-
ści świadczeń medycznych, model modyfi kacji 
czynników ryzyka pozwalający na opracowanie 
systemu opieki pooperacyjnej na oddziałach 
chirurgii ogólnej, metoda czarnych punktów w 
szpitalnictwie, metody ETA i FTA. Następnie od-
niesiono się do praktyki stosowania diagnostyki 
systemowej i pomiaru zdrowia na bazie platfor-
my  ICF. Stwierdzono, że bez odpowiednich ak-
sjologicznie ocen nie można dobierać efektyw-
nych MEL technologii i w rezultacie nie można 
zbudować wiarygodnego koszyka podstawowych 
świadczeń medycznych, ani koszyków uzupeł-
niających. Dyskusję racjonalności wprowadze-
nia ubezpieczeń dodatkowych oparto na dwóch 
stwierdzeniach dotyczących funkcjonowania za-
sad wolnego rynku w ochronie zdrowia i wzrostu 
kosztów biernych metod zarządzania ryzykiem. 
Na zakończenie odniesiono się do uwarun-
kowań i praktyki zarządzania SOZ w Polsce z 
uwidocznieniem istniejących, niesterowalnych 
konfl iktów. Stwierdzono, ze do prowadzenia ra-
cjonalnej polityki zdrowotnej oraz  efektywne-
go MEL zarządzania ryzykiem w ochronie zdro-
wia jest potrzebne: podejście holistyczne i np. 
baza utylitaryzmu jako podstawy teoretycznej, 
opracowanie systemowych narzędzi ocenowych 
- agregatów, skal, wielowymiarowych modeli 
jakościowo-ilościowych,  metod analizy danych 
(analiza skupień, klasteryzacja). 

Sformułowano pytanie, czy lepsza logistyka i 
system organizacji, funkcjonalne wdrożenie me-
dycyny wiarygodnej z diagnostyką systemową, 
pomiarem zdrowia i zarządzaniem ryzykiem wy-
starczą do satysfakcjonującej poprawy ochrony 
zdrowia, jeżeli SOZ w Polsce  pozostanie nadal 
wewnętrznie zantagonizowany?
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System ochrony zdrowia, 
sprawiedliwo

i zarz dzanie ryzykiem 
na przyk adzie Polski

Micha Marczak, Uniwersytet Medyczny w odzi

Przez system ochrony zdrowia (SOZ) w referacie 
b dzie rozumiana :

– jego sk adnia, czyli: zbiór wszystkich swiadczeniobiorców, 
wiadczeniodawców, instytucja „trzeciej strony” - p atnik,

infrastruktura, czyli budynki, rodki transportowe, sprz t,
wyposa enie oraz  istniej ce technologie, wiedza; 

– jego struktura, czyli wszystkie skodyfikowane lub nie 
relacje: organizacyjne, logistyczne,  spo eczne, prawne, 
etyczne.

W ramach i w otoczeniu SOZ funkcjonuj ró ne
podsystemy (finansowy, zarz dzania, bada naukowych, 
edukacji, lecznictwa otwartego i zamkni tego, opieki 
d ugoterminowej i paliatywnej i inne), instytucje 
wewn trzne i wspó pracuj ce.
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Ka dy system zdrowia zak ada pewn struktur i
hierarchi warto ci moralnych”- Zbigniew Szawarski

Powy sze stwierdzenie mo na zmodyfikowa
w nast puj c formu :
na ka dym etapie rozwoju jeste my w stanie 
rozpozna elementarne podstawy relacji 
konstytuuj cych i relacji hierarchizuj cych warto ci
moralne w istniej cym systemie ochrony zdrowia. 

Czyli opracowa jeden z elementów ci gu modeli 
niezb dnych do racjonalnego zarz dzania w ochronie 
zdrowia.

Poj cie misji systemu powinno wyznacza
porz dkuj c hierarchi zgodno ci celów, 
funkcji i zada .

Dla potrzeb ró nicowania stanów  systemów 
socjotechnicznych powsta o poj cie „dobrej 
praktyki”.

Jest to poj cie warto ciuj ce, które odnosi si
do kategorii modelu funkcjonalnego. 
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• Poj cie medycyny wiarygodnej z powodów aksjologicznych 
jest w znacznej mierze opozycyjne do konstrukcji 
wykorzystuj cej za o enie „dobrej praktyki”.

• Przyk ad:
w konsekwencji katastrofy jest kilkadziesi t rannych osób, 
w tym dzieci i kobiety. U poszkodowanych wyst puj
krwotoki, wstrzymania akcji serca. Trzy osoby, które mog y
prze y , zmar y.

• Zagro eniem by y b dne decyzje i pozostaje dylemat 
etyczny – nie udzielono skutecznej pomocy medycznej 
osobom potrzebuj cym. 

• Przyj cie modelu biomedycznego zdrowia 
mo e by wsparte  technik QALY i 
za o onym poziomem „dobrej praktyki”, nie 
zapewnia jednak wiarygodno ci medycyny.

• W konstrukcji modelu zabrak o ca o ciowego
opisu na bazie utylitaryzmu.
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• Problem racjonowania drogich i rzadkich 
wiadcze medycznych.

• Na gruncie medycyny wiarygodnej mo e
by wykorzystana logistyka.

• Cz stkowe rozwi zania to np. poprawa 
jako ci zarz dzania logistycznego - powinna 
znacz co podnie liczb realizowanych
przeszczepów w Polsce. 

(Wojciech Rowi ski, - komunikat medialny)

• Zadanie: 
wytyczy kierunek racjonalizuj cy wiarygodn ochron
zdrowia (evidence based health care) bez konieczno ci
indywidualnego rozstrzygania dylematów moralnych, 
dotycz cych np.: kolejek, transplantacji, odmowy 
wiadcze .

• Jest to do zrealizowania poprzez stosowanie 
diagnostyki systemowej wraz z pomiarem zdrowia.

• Uzupe nieniem tego kierunku powinno by wdro enie 
metod zarz dzania ryzykiem w SOZ. 
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Ograniczona wiedza o SOZ, rozmyto
poj cia misji systemu oraz ró ne
rozumienie roli etyki
w medycynie powoduj , e dylematy 
etyczne pozostan .

Powinny by jednak e lepiej 
u wiadomione i pomocne
w zarz dzaniu w ochronie zdrowia

Czynne metody zarz dzania ryzykiem w SOZ

Przyk ad 1. Metoda VaR

Zastosowanie akceptowalnego na poziomie zbiorowo ci
(w uj ciu aksjomedycznym) odpowiednika metody VaR,
z macierz przej cia miedzy terapiami. Metoda eliminuj ca
na poziomie wybranego kwantyla zbyt rzadkie i kosztowne 
terapie prowadzi do lepiej dobranej preselekcji pacjentów 
do programu lekowego.
VaR pozwala na badanie  efektywno ci medycznej, 
ekonomicznej i logistycznej (efektywno ci MEL).
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Macierz przej cia mi dzy terapiami w RZS 
(punkty zwrotne): [ ]

njiijpP
,1, ∈

=

Wiersze i kolumny oznaczaj klasyfikacje nast puj cych 
rodzajów terapii:
1 – MTX, MTX +Cyklosporyna, MTX + SSA + Arechin
2 – jw. + sterydy (Encorton, Metypred, Solumedrol, 
Diprophos)
3 – Arava, Arava + MTX, + sterydy
4 – Arava, Arava + MTX
5 – Endoxan
6 – Remicade
7 – Enbrel, Humira
8 – Rituximab

Miesi czne koszty danych terapii:
• 30 – 40 z w przypadku terapii 1 i 2, 
• 500 – 510 z w przypadku terapii 3
• 3000 z w terapii 5 
• 5000z w terapii 7.
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Macierz jednostkowych kosztów terapii mo na zapisa :

suma kosztów wszystkich terapii wyrazi si wzorem:

Program lekowy X w przypadku RZS,  cz pacjentów            
jest niepodatna na kosztown i d ugotrwa terapi , cho
wi e z ni du e nadzieje. 

Rozstrzygni cie, czy ograniczy dost pno do programu 
jednostkowo czy systemowo, jest nieetyczne (jedno ycie
ludzkie, milion, czy ca a reszta ludzko ci – Peter Singer).

[ ] niicC ,1∈=

i
nj ni

ij
nj
j cpk

∈ ∈∈

=
,1 ,1,1

• Wybory mog by zracjonalizowane na gruncie 
utylitaryzmu.

• Ide jest wskazanie kierunku dzia a , d enie 
do opracowania jak najlepiej dobranych
do potrzeb wiadczeniobiorców terapii, 
technologii medycznych i procedur 
diagnostyczno-terapeutycznych tak,                           
by osi gn wi ksz efektywno MEL.

• W granicznym efekcie unikn racjonowania
rzadkich dóbr przez ich dobrze dobrane
adresowanie i alokacj .
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Przyk ad 2. Model modyfikacji czynników ryzyka

• Modelowanie  ROC  (receiver operating 
characteristic curve w uk adzie wspó rz dnych:
czu o , swoisto ) dla wybranych czynników 
ryzyka zgonu  oraz trybu przyj cia pacjenta
na oddzia chirurgii ogólnej. 

• Badana populacje stanowi o 32231 pacjentów 
przyj tych na oddzia y chirurgii ogólnej
w 3 szpitalach klinicznych. 

• W okresie 2003 – 2007 zmar o 788 osób. 
• Grup kontrolna stanowili pacjenci z innymi 

rozpoznaniami.

KRZYWA ROC -  SKALA RYZYKA DLA 10 
CZYNNIKÓW RYZYKA

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

SWOISTO

C
ZU

O

Serie1

5th International Symposium EBHC „HTA & Health Insurance”

S
e
sj

a
 3

 /
 S

e
ss

io
n

 3

71

System ochrony zdrowia, sprawiedliwość i zarządzanie ryzykiem na przykładzie Polski / Heal-
th care system, justice and risk management: the case of Poland

Michał 
Marczak

25 min.



www.ceestahc.org

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society

Rejestr czynników ryzyka zgonu zawiera:
– Nowotwór z o liwy
– Nowotwór niez o liwy albo o niepewnym lub nieznanym 

charakterze
– Ostre zapalenie otrzewnej
– Niedro no pora enna jelit
– Ostre zapalenie trzustki
– Inne stany zapalne (np. ropie , rumie , ropowica, zgorzel) 

oparzenia i zaka enia
– Krwawienie z przewodu pokarmowego
– Ostre naczyniowe zaburzenia jelit
– Stany przebiegaj ce z niedro no ci lub perforacj

(przedziurawieniem, przetok ) narz du (przewodu 
pokarmowego) albo zapaleniem otrzewnej

– Stany przebiegaj ce z niewydolno ci w troby lub jej 
marsko ci .Ponadto jako czynnik ryzyka przyj to tryb 
przyj cia pacjenta na oddzia chirurgii ogólnej.

Ponadto jako czynnik ryzyka przyj to tryb przyj cia pacjenta 
na oddzia chirurgii ogólnej.

• Uwzgl dniaj c efektywno medyczn
i ekonomiczn w grupie ryzyka znalaz o si
5897 pacjentów, z których  mo na by uratowa
512 osób.

• Dodatkowa analiza dotyczy a 111 rozpozna
zasadniczych. 

• Opracowano system opieki pooperacyjnej 
uwzgl dniaj cy wczesn identyfikacj przez
lekarza anestezjologa chorych o podwy szonym 
ryzyku zgonu i powik a pooperacyjnych.
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• miertelno na oddziale chirurgii ogólnej 
w szpitalu, gdzie funkcjonuje ten model, 
jest oko o trzykrotnie ni sza w porównaniu 
do badanych podobnych szpitali 
klinicznych, charakteryzuj cych si
analogiczn struktur zabiegów,
wyposa enia i zatrudnienia kadry 
medycznej i dzia aj cych w tym samym 
regionie.

Przyk ad 3. Metoda „czarnych punktów”

• „Czarny punkt” (black spot) w  zak adzie opieki 
zdrowotnej  to:
– miejsce szczególnie niebezpieczne, które odpowiada 

zdarzeniu punktowemu (oddzia , blok operacyjny, 
centralna sterylizatornia szpitalna, apteka itd.);

– okre lona procedura medyczna, podczas udzielania której 
odnotowano znaczn liczb powik a .

– miejsce szczególnej koncentracji zdarze niepo danych,
w którym ich ilo jest o wiele wi ksza ni przeci tna.
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• Metoda „czarnych punktów” jest to zespó
ró nych metod (w tym analiz drzew zdarze ,
drzew b dów) i analiz cz stkowych.

• Polega na identyfikacji ryzyka, hierarchizacji 
zagro e i propozycji dzia a naprawczych, 
takich jak np. monitoring, uszczelnianie 
procedur. 

• Po likwidacji najgro niejszych i mo liwych
do usuni cia „czarnych punktów”- w kolejnej 
iteracji nast puje ponowna analiza ryzyka, 
selekcja „czarnych punktów” itd. 

• Badanie oparto na 430 historiach choroby 
wraz z  dokumentacj medyczn pacjentów
leczonych w szpitalu w latach 2006-2007.

• Hospitalizacja dotyczy a pacjentów ze stacji 
dializ, oddzia ów okulistyki, neurochirurgii        
i chirurgii plastycznej. 

• Ograniczono si do nast puj cych zabiegów 
operacyjnych: usuni cia za my i jaskry, 
usuni cia guza mózgu, korekcji plastycznej 
nosa i zabiegu hemodializy. 
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Dane dla Oddzia u Chirurgii Plastycznej – dla operacji 
korekcji plastycznej nosa

Powik ania Cz sto
zdarzenia 

(%)

Przybli ony 
redni 
koszt 

osobodnia

Przybli ony 
koszt 

zwyczajny 
(z ) (bez 

powik a )

Czas z 
powik aniem 

(dni)

Przybli ony 
koszt 

nadzwyczajny 
(przed u onego 
pobytu) (z ) wg 

osobodni ) 

Przybli ony 
redni koszt 

nadzwyczajny 
powik a

Reoperacja/ 
powtórna 
hospitalizacja  

10,00  7,65  849,51 

Infekcja i 
zazi bienie 

2,50  5 0

Zmiany w 
miejscu 
wk ucia  

1,25  7 641,14  

Odklejenie 
opatrunku 
gipsowego  

1,25  7 641,14  

Wymioty  3,75  

320,57  1602,9  

 5  0 

538,56  

Model post powania przy wyznaczaniu czarnych punktówModel post powania przy wyznaczaniu czarnych punktów

Czy  X3  4,3 

Czy cz sto  zdarzenia 
jest wi ksza ni

warto progowa

Czy  W1  4,3

Czy  X3  4,0 

TAK

N
IE

Dalsze badania 

TAK

Czarny punkt 

Zdarzenia niepo dane

Poziom 1

Poziom 2 

Poziom 3 

W1 =  a1X1 ^ 1 + a2X2 ^ 2 + X3

N
IE

TA
K

TAK

N
IE

NIE
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Zestawienie „czarnych punktów” na ró nych
poziomach hierarchii

Czarny punkt Rodzaj 
zabiegu/operacji 

Zdarzenie 
niepo dane/ 
powik anie Poziom I Poziom II Poziom III (W1) 

reoperacja/ 
powtórna 

hospitalizacja  

NIE  TAK  TAK    
5,04 

infekcja i 
zazi bienie 

NIE  NIE  2,12  

zmiany w miejscu 
wk ucia  

NIE NIE  1,52  

odklejenie 
opatrunku 
gipsowego  

NIE  NIE  1,85  

Operacja korekcji 
plastycznej nosa  

wymioty  NIE  NIE  2,46  

Ranking zdarze niepo danych
Zdarzenie niepo dane Ranga Zdarzenie niepo dane Ranga

reoperacja/powtórna 
hospitalizacja  

1 wylew krwi do komory przedniej lub 
cia a szklistego  

1

wymioty  2 stan zapalny w komorze przedniej  2 

infekcja i zazi bienie  3 obrz k rogówki  3 

zmiany w miejscu wk ucia  4 sp ycenie komory przedniej  4 

odklejenie opatrunku gipsowego 5 pofa dowanie b ony Descremeta  5 

rozproszona krew w komorze 
cia a szklistego  

1 odwarstwienie naczyniówki  6 

brak mo liwo ci obni enia 
ci nienia ródga kowego ze 
wzgl du na komórki blokuj ce 
odp yw cieczy wodnistej  

2 obrz k nab onka  7 

rozerwanie zrostów t czówki - 
usuni cie b . wysi kowej  

3 rozej cie si  szwu podstawy p atka 
spojówki  

8

oderwanie torebki soczewki  4 hipotonia po zabiegu  9 

nieszczelno  rany  5 zgon (w wyniku udaru niedokrwiennego 
i zatoru t tnicy p ucnej, reoperacji w 
wyniku krwawienia do lo y
pooperacyjnej lub niezwi zany z 
zabiegiem)  

1

obrz k rogówki  6 powstanie krwiaka nadoponowego  2 

pofa dowanie b ony Descremeta 7 powietrze w okolicy miejsca operacji i 
uk adzie komorowym  

3

okres pooperacyjny powik any 
nasileniem niedowidzenia 
po owicznego lewostronnego  

4 zaczerwienienie w szparze po ladkowej 
lub po ladka  

14

pelagia ko czyny górnej lub 
dolnej  

5 znaczny spadek RR  1 

zaka enia szpitalne (np. 
zapalenie opon m-rdz.)  

6 ból klatki piersiowej  2 

zmiany miejscowe w obr bie 
wk ucia do ylnego  

7 p kni cie naczynia podczas HD  2 

wymioty  8 zasysanie z t tnicy C1 trakcie HD  3 

cz ciowe uszkodzenie prawego 
nerwu III  

9 skrzep podczas HD  4 

powstanie wodog owia- 
pacjentka wymaga a za o enia 

10 ból kr gos upa podczas HD  5 
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Metody oceny ryzyka – drzewa zdarze i drzewa b dów

Ekspozycja przezskórna
[B (HBV), C (HCV) i HIV]

Zak ucia ig
przy zabiegu

Niezabezpieczony
transport

materia u biologicznego

„Awarie” sprz tu Nag e poruszenie 
si pacjenta

Brak sprz tu
jednorazowego

Diagnostyka systemowa

• Podej cie holistyczne do modelowania SOZ, na bazie 
medycyny wiarygodnej, wi e si ze stosowaniem 
diagnostyki systemowej.

• Systemowa diagnostyka jest procesem kluczowym, s u y ona: 
wyrazisto ci, pewno ci metody, zaufaniu, zobowi zaniu
i jednoznaczno ci. Umo liwia kooperatywne post powanie        
i osi gni cie w sensie jako ci optymalnego rezultatu    
w procesie diagnostyczno  - terapeutycznym.
My lenie kliniczne obejmuje  nie tylko wzajemny zwi zek 
zjawisk ustrojowych, lecz równie ich wp yw na ustrój jako 
ca o niezale nie od:
– szczegó owo ci charakteru badanego zjawiska lub 

oddzia ywania modyfikuj cego,
– poziomu organizacyjnego, 
– powi zania ze sfer somatyczn , psychiczn , spo eczn ,                 

czy rodowiskow .
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• Diagnostyka systemowa w uj ciu kolektywnym i 
kooperacyjnym, dostosowana do potrzeb SI w ochronie 
zdrowia i uaktualnianych klasyfikacji (w tym platformy ICF) to 
w konsekwencji:
– unifikacja i obiektywizacja diagnostyki, orzecznictwa i podejmowania 

decyzji o punktach zwrotnych w wyborze procedur i terapii 
medycznych, w tym: diagnostycznych, piel gnacyjnych,
rehabilitacyjnych, opieku czych (agregaty ocenowe, oceny 
wielokryterialne, typologiczne przyporz dkowanie do   wyró nionych 
skupie ),

– jako ciowa zmiana w kulturze SOZ, w tym w formule obs ugi klienta 
tego systemu (zespo y terapeutyczne, relacje z klientem i relacje 
wewn trzne systemu, informacyjno ),

– nowe techniki pomiarowe i ocenowe stanu systemu i realizacji jego 
celów.

• Diagnostyka systemowa wymaga tak e wykorzystywania  
specjalnych technik pomiarów i gromadzenia informacji dla 
ró nych poziomów opisu, co ilustruje schemat.

Pozyskiwanie informacji 
dla potrzeb praktyki w diagnostyce systemowej

ICFICF Poszerzenie Poszerzenie 
celcelóów terapiiw terapii

FunkcjonowanieFunkcjonowanie
organizmuorganizmu

AktywnoAktywno
jednostkijednostki

Uczestnictwo Uczestnictwo 
jednostkijednostki

ww yciu spoyciu spo ecznymecznym
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Pomiar zdrowia, funkcjonowania i niepe nosprawno ci
(ICF)

• Do zarz dzania ryzykiem w SOZ nale y do czy odpowiedni
metodyk pomiaru zdrowia (lub ogólniej: zdrowia, 
funkcjonowania i niepe nosprawno ci, np. na bazie platformy  
ICF).

• Bez odpowiednich aksjologicznie ocen nie mo na dobiera
bardziej efektywnych MEL technologii medycznych                 
i otrzymywa racjonalnych  a posteriori rozstrzygni .

• W konsekwencji nie mo na zbudowa wiarygodnego koszyka 
podstawowych wiadcze medycznych, ani koszyków 
uzupe niaj cych, ani koszyków negatywnych lub pochodnych!

Charakterystyka ICF:

• opisuje wszystkie aspekty ludzkiego stanu        
w zakresie zdrowia i dziedzin zwi zanych
ze zdrowiem 
• przeznaczona jest dla wszystkich ludzi,
nie tylko dla osób z niepe nosprawno ci
• zdrowie i ochron zdrowia w powi zaniu
ze wszystkimi warunkami  dotycz cymi
zdrowia mo na opisa za pomoc tej 
klasyfikacji.
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b152  Funkcje emocjonalne 
Konkretne funkcje umys owe zwi zane z emocjonalnymi i 
afektywnymi komponentami procesów umys owych

x 1 2 3 4 8 9 C

b180  Do wiadczenia jako funkcja czasu 
Konkretne funkcje mentalne zwi zane z u wiadomieniem to samo ci 
swojego miejsca w rzeczywisto ci danego rodowiska i  czasu 

0 X 2 3 4 8 9 C

b1801  Obraz cia a
Konkretne funkcje umys owe zwi zane z represj  i u wiadomieniem 
w asnego cia a

0 1 2 3 X 8 9 C

b2800  Bóle ogólne
Do wiadczenia nieprzyjemnego uczucia wskazuj ce na potencjalne 
lub realne uszkodzenia jakiej  struktury cia a
Do wiadczenia nieprzyjemnego uczucia wskazuj ce na potencjalne 
lub realne uszkodzenia jakiej  struktury cia a

0 1 2 3 4 8 X C

b28010  Bóle g owy i szyi 
Do wiadczenie nieprzyjemnego uczucia wskazuj ce na potencjalne 
lub  
Potencjalne uszkodzenie struktury cia a odczuwane w g owie i szyi 

0 1 2 3 4 8 X C

Ubezpieczenia dodatkowe

• Zasady wolnego rynku w ochronie zdrowia - dobrze 
funkcjonuj ce w zamo nym spo ecze stwie obywatelskim nie 
s bezpo rednio do przeniesienia do spo ecze stwa biednego     
i mniej dojrza ego – Zbigniew Szawarski. 

• Dotyczy to tak e innych ni obowi zkowe rodzajów 
ubezpiecze zdrowotnych, mo e unaoczni g bokie 
rozwarstwienie spo ecze stwa i naruszenie zasady 
egalitaryzmu.

• Rynek prywatnych ubezpiecze sprzyja postawom 
egoistycznym i roszczeniowym, przez co wzmacnia negatywne 
cechy zwi zane z medycyn jako przedsi wzi ciem etycznym.

• W Polsce pozostaje ci gle dominacja gospodarstw emerytów     
i rencistów nad innymi grupami spo eczno-ekonomicznymi ze 
wzgl du na poziom poniesionych przez gospodarstwo 
wydatków na zakup us ug i artyku ów medycznych.
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Ubezpieczenia dodatkowe

• Bierne metody zarz dzania ryzykiem, takie jak 
ubezpieczenia, tym szybciej podnosz ca o ciowe
koszty ochrony zdrowia, im bardziej zaawansowane 
s wprowadzane technologie medyczne                        
i wiadczenia wysokospecjalistycznej kadry.

• W ród pyta i moralnych decyzji, dotycz cych
dodatkowych ubezpiecze , pozostaj aktualne
w szczególno ci (Zbigniew Szawarski):
– Co jest wa niejsze – indywidualna wolno wyboru

wiadcze medycznych czy solidarno z tymi, których 
pokrzywdzi los?

– Kto i jak wyznacza regu y sprawiedliwo ci?

Uwarunkowania i zarz dzanie SOZ w Polsce

• Polskie spo ecze stwo cechuje obecnie wysoki poziom 
akceptacji ryzyka w ochronie zdrowia, a tak e niski poziom 
aktywno ci w zakresie woluntariatu.

• Specyfika SOZ w Polsce to konflikty, funkcjonowanie 
podsystemów antagonistycznych z udzia em ró nych grup 
zawodowych.  Tendencja zmian struktury zatrudnienia    
i zakresu realizowanych wiadcze w kategorii zawodów 
medycznych  jest cz stokro przeciwna obecnie 
odnotowywanej w zamo niejszych krajach UE, czy w USA.
W szczególno ci w ponad 70% dyrektorzy szpitali nie 
posiadaj mened erskiego wykszta cenia. 
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Uwarunkowania i zarz dzanie SOZ w Polsce

• MZ  dla potrzeb zarz dzania planuje 
opracowanie SI  sumuj c dane uzyskane dla 
pojedynczych pacjentów. 

• Bazuj c na danych przygotowanych dla 
jednostki – pacjenta (historia choroby, 
wiadcze , skierowa , procedur, ordynacji 

leków) nie mo na otrzyma informacji o 
popycie na wiadczenia zdrowotne w opisie 
spo eczno-demograficznym.

Uwarunkowania i zarz dzanie SOZ w Polsce

• Prowadzenie racjonalnej polityki zdrowotnej oraz
efektywne MEL zarz dzanie ryzykiem w ochronie 
zdrowia wymaga: 
– podej cie holistyczne i np. baza utylitaryzmu jako 

podstawy teoretycznej, 

– opracowania systemowych narz dzi ocenowych -
agregatów, skal, wielowymiarowych modeli jako ciowo-
ilo ciowych,  metod analizy danych.

• Przyk adem opracowywania narz dzi systemowych 
jest  konstrukcja modeluj ca „projekcj ” ICF dla 
potrzeb reumatologii.
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RODZAJE PROCEDUR 
DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNYCI

ANALIZA OPARTA O TECHNIKI WIELOOWYMIAROWEJ 
ANKIETY ICF I DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

Kontrprzyk ady obrazuj ce trudno ci z sumowaniem jako 
podstaw metody opracowywania danych dla potrzeb 
zarz dzania w SOZ:

1. model wygl du czeskiego o nierza (autorstwa cesarza 
Franciszka Józefa) mo na przenie na model zdrowia 
czeskiego o nierza;

2. ró norodno terapii przy tej samej jednostce chorobowej 
wymaga systemowej analizy: przyczyn zró nicowania, 
dynamiki, zale no ci od cech spo eczno-demograficznych. 
Potrzebna jest rzetelna analiza niejednorodno ci i ocena 
poziomu niepewno ci wyników.

3. Suma optymalnych dzia a dla jednostek, np. korumpowanie 
profesjonalistów medycznych, nie musi korespondowa do 
najlepszych rozwi za dla zbiorowo ci (bezpiecze stwo 
zdrowotne); 

4. Wybór bardziej skutecznego leku na podstawie dwóch 
populacji próbnych; zarówno dla kobiet jak i dla m czyzn lek 
A jest lepszy, to jednak ogólnie jest gorszy od leku B!
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LEK A LEK B 

 Leczeni Poprawa Skuteczno Leczeni Poprawa Skuteczno

M czy ni 210 50 23,81 % 100 20 20 % 

Kobiety 20 15 75 % 60 40 66,67 % 

Razem 230 65 28,26 % 160 60 37,50 % 

Jednak e decydenci ochrony zdrowia od lat nie prowadz
polityki informacyjnej i dialogu ze spo ecze stwem. S
utrwaleni w pogl dzie, e:
– doinformowanie spo ecze stwa o potencjale wiadcze

ochrony zdrowia w Polsce (kilkuset procentowy deficyt w 
uj ciu globalnym, niska przeci tna jako , wysoki poziom 
ryzyka) zagra a zanikiem zaufania do zawodu lekarza                    
i dalszymi konsekwencjami spo ecznymi i politycznymi.;

– znana i sprawdzona jest polityczna i ekonomiczna si a lobby 
lekarskiego i firm farmaceutycznych. Konsekwencj jest ma a
efektywno systemowych reform w okresie ostatnich 
kilkunastu lat;

– praktycznie nie notowane s w Polsce zdarzenia niepo dane 
w ochronie zdrowia, b dy medyczne, czy zaka enia szpitalne. 
Istniej ce, zgodnie z wymogami prawa lub potrzebami 
systemów certyfikacji, bazy danych s szcz tkowe lub nie 
wiarygodne;

– oczekuje nas niezb dne i bardzo trudne do akceptacji 
spo ecznej permanentne zwi kszanie wysoko ci sk adki
ubezpieczeniowej w NFZ i bud etu ochrony zdrowia. W 
zmieniaj cej si sytuacji demograficznej nie da si oddala
wprowadzenia systemu ubezpiecze piel gnacyjnych.
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• Dla holistycznej analizy ryzyka w SOZ wa ne s
ca o ciowe pomiary i oceny: jako ci i kosztów 
wiadcze , dost pno ci, zachodzenia zdarze

niepo danych. W praktyce wi kszo z tych 
analiz nie jest w Polsce prowadzona. 

• W kategorii: dysproporcja pomi dzy zawarto ci
koszyka wiadcze i wielko ci rodków 
finansowych ze sk adki na ubezpieczenie 
podstawowe, przeznaczanych na wiadczenia 
zdrowotne w Polsce:
– gdyby zapewni na racjonalnym, nie ograniczaj cym 

istotnie liczebno ci populacji pacjentów poziomie 
finansowanie programów leczenia dwóch wybranych 
schorze (RZS i SM), to potrzebne by yby dodatkowe 
rodki na poziomie 7 - 10 mld z rocznie.

• Systemowym problemem alokacji 
rodków w ochronie zdrowia jest nie 

tylko niedoczynno ale i nadczynno
- formalne zwi kszanie liczby chorych 
na cukrzyc i  CHUK przez instytucj
lekarza rodzinnego, spowodowane 
atrakcyjnymi wska nikami
korekcyjnymi stawki kapitacyjnej. 
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Czy lepsza obs uga kolejek, logistyka              
i system organizacji, funkcjonalne 
wdro enie medycyny wiarygodnej
z diagnostyk systemow , pomiarem 
zdrowia i zarz dzaniem ryzykiem 
wystarcz do satysfakcjonuj cej poprawy 
ochrony zdrowia, je eli SOZ w Polsce
pozostanie w sposób nie zarz dzany
wewn trznie zantagonizowany? 

Dzi kuj za uwag

Micha Marczak
Uniwersytet Medyczny w odzi
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Skala niesprawiedliwości w ochronie zdrowia / The scale of injustice in health care
Zbigniew 
Szawarski

40 min.

Punktem wyjścia jest dla mnie stwierdzenie 
H.R.Wulffa, że „justice is something theoretical 
but injustices are something real that confront 
us all the time”. Niesprawiedliwość w systemie 
zdrowia pojawia się w systemie skutkiem na-
turalnego konfl iktu interesów i permanentnego 
napięcia pomiędzy głównymi aktorami tego sy-
stemu: pacjentami, establishmentem lekarskim, 
kompleksem farmaceutycznym oraz administra-
cją polityczną. Konfl ikt ten stanowiący integral-
ną cechę systemu może być dlań destruktywny 
lub konstruktywny, ale z całą pewnością wyma-
ga zarządzania i kontroli (governance). Nie jest 
możliwe racjonalne i skuteczne kontrolowanie 
tego konfl iktu bez naukowej analizy i  społecznej 
debaty na temat pojęcia i form niesprawiedliwo-
ści, a także strategii dotyczącej przyczyn i spo-
sobów usunięcia istniejących niesprawiedliwości 
oraz określenia skali tego zjawiska w danym 
społeczeństwie. Dopóki tego nie dokonamy, nie 
potrafi my obiektywnie stwierdzić, czy sytuacja w 
polskim systemie zdrowia zmienia się na lepsze, 
czy na gorsze, czy stajemy się społeczeństwem 
bardziej egalitarnym i sprawiedliwym, czy też 
bardziej zróżnicowanym społecznie (non-egali-
tarian) i niesprawiedliwym. Pozostawiając fi lo-
zofom teoretyczny spór o istotę sprawiedliwości 
społecznej, powinniśmy przede wszystkim zająć 
się sprawami praktycznymi - identyfi kacją oraz  
dążeniem do ograniczenia skali lub całkowitego 
wykorzenienia istniejących w naszym systemie 
zdrowia niesprawiedliwości.

The starting point for this presentation is 
H.R.Wulff’s claim: ‘justice is something theore-
tical but injustices are something real that con-
front us all the time’. Injustice in the health care 
system is a result of a natural confl ict of inte-
rest and a permanent tension between the main 
players in that system: patients, medical estab-
lishment, business and political administration. 
This confl ict, which is an integral feature of the 
system, can have either a destructive or a con-
structive effect on the system, but without do-
ubt it requires governance. It is impossible to 
rationally and effectively control that confl ict 
without scientifi c knowledge and a social deba-
te regarding the notion and forms of injustice, 
as well as a strategy on the reasons behind and 
ways to eradicate the existing injustices and 
determining the scale of that phenomenon in a 
given society.  Until we do that, we are not able 
to objectively tell whether the situation in the 
Polish health care system is changing for better 
or for worse, whether we are becoming a more 
egalitarian and just society, or a more socially 
diversifi ed (non-egalitarian) and unjust socie-
ty. We should leave the theoretical dispute on 
the essence of social justice and deal with the 
practical issues – the identifi cation and aim at 
limiting the scale or total eradication of the inju-
stices which exist in our health care system.
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tłumaczenie symultaniczne
simultaneous translation

z polskiego na angielski
Polish to English

z angielskiego na polski
English to Polish

tłumaczenie dyskusji
discussion translation

Wtorek
23 listopada 2010

Tuesday
November 23rd, 2010

Sesja 4 / Session 4
 Ubezpieczenia dodatkowe w ewolucji systemów ochrony zdrowia

Additional insurances in the evolution of health care systems
Godziny / Timing

10:00
11:50Xenia Kruszewska, Anna Janczewska-Radwan, Paweł Kalbarczyk,  

David Danko

Opis sesji / About the Session

W dawnych czasach ludzie posiadali pieniądze, ale medycy-
na nie miała im wiele do zaproponowania. Często stosowane 
w minionych stuleciach „technologie medyczne” były niesku-
teczne, z pogranicza magii i wierzeń lub wręcz szkodliwe. Dziś 
na ochronę zdrowia można wydać każde pieniądze i żadnego 
kraju nie stać na finansowanie najskuteczniejszych technologii 
medycznych w każdym wskazaniu. Mówi się dziś, że możliwo-
ści medycyny przekroczyły możliwości finansowe – stąd słynne 
zdanie śp. Prof. Zbigniewa Religi, że w Polsce w ramach środ-
ków ze składki podstawowej „leczymy wszystkie choroby, ale nie 
wszystkimi metodami”. Kiedyś dostęp do lekarza i leczenia był 
przywilejem bogatych, a biedni korzystali z porad znachorów lub 
nie byli leczeni w ogóle. Wraz z pojawieniem się systemu za-
bezpieczeniowego typu bismarck’owskiego, z dobrodziejstw me-
dycyny zaczęło korzystać znacznie więcej osób, z biedniejszych 
warstw społecznych. Wiele prac naukowych wskazuje, że choćby 
skromne ubezpieczenie zdrowotne za niewielką składkę zdrowot-
ną jest społecznie lepsze niż brak takiego ubezpieczenia w ogóle 
– choćby przykład Rwandy, gdzie za 7 USD rocznej składki zdro-
wotnej ubezpieczeni uzyskują dostęp do kilku najważniejszych 
świadczeń zdrowotnych w koszyku podstawowym. Najbogatsze 
kraje zwykle nie mają problemu z dostępem do podstawowych 
i najważniejszych świadczeń zdrowotnych – po prostu stać ich 
na wiele. W krajach bogatych funkcjonują ubezpieczenia suple-
mentarne, choć często również ubezpieczenia komplementarne, 
oferujące stosunkowo nieliczne technologie medyczne spoza 
koszyka gwarantowanego. Natomiast chyba większość krajów 
średniozamożnych i rozwijających się doświadcza dysproporcji 
pomiędzy zawartością koszyka świadczeń „gwarantowanych” 
i wielkością środków z podstawowej składki zdrowotnej. Ta dys-
proporcja rodzi w systemie różne patologie, m.in.: kolejki, ko-
rupcję czy korzystanie z przywileju w dostępie do lekarza.

In former times people possessed money, but medicine did 
not have much to offer. Often the “medical technologies” used in 
the previous centuries were ineffective, bordering on magic and 
beliefs or even harmful. Today one can spend any amount of mo-
ney on health care and no country can afford to finance the most 
effective medical technologies in every indication. It is said today 
that medicine’s possibilities have exceeded financial possibilities 
– therefore the famous statement of the late Professor Zbigniew 
Religa, that in Poland, within the funds of basic contributions “we 
treat all diseases, but not with all methods”. In the past times 
access to doctors and treatment was a privilege of the rich, and 
the poor used the advice of quacks or they were not treated at 
all. When a Bismarckian security system was developed, medici-
ne was used by a much wider group of people, from the poorer 
social classes. Many scientific works indicate that even a modest 
health insurance for a low contribution is socially better than no 
such insurance at all – take the example of Rwanda, were for 7 
USD of yearly health contributions the insured receive access to 
a few most important health services in the basic package. The 
wealthiest countries usually do not have problems with providing 
access to basic and most important health services – they simply 
can afford much. In wealthy countries there are supplementary 
insurances, but often also complementary insurances, offering 
relatively few health technologies which are not included in the 
guaranteed package. On the other hand, probably the majority 
of moderately wealthy and developing countries have dispropor-
tions between the contents of the “guaranteed” benefits package 
and the amount of funds from basic contributions. This dispro-
portion gives rise to various pathologies, among others: queues, 
corruption or using privileges in access to doctors.

Temat wykładu / Lecture topic Prelegent / Expert Czas  / Duration

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – lek na chorobę systemu / Private 
health insurance – a drug to treat the system’s disease

Xenia Kruszewska 20 min.

Konkurencyjne  ubezpieczenia zdrowotne  gwarancją  efektywnego 
systemu ochrony zdrowia i  bezpieczeństwa  zdrowotnego  Polaków / 
Competitive health insurances as a guarantee of an effective health 
care system and health security of Poles

Anna Janczewska-Radwan 25 min.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w ewolucji systemów ochrony 
zdrowia / 
Private health insurance in the evolution of health care systems

Paweł Kalbarczyk 25 min.

Ubezpieczenia komplementarne w ewolucji systemów ochrony zdrowia 
– nacisk na leki oraz wyroby medyczne / Complementary insurance in 
the evolution of health care systems – emphasis on medicinal pro-
ducts and medical devices

David Danko 30 min.

Dyskusja / Discussion 10 min.
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Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – lek na chorobę systemu / Private health insurance  
– a drug to treat the system’s disease

Xenia  
Kruszewska 

20 min.

Cały świat nieustannie reformuje swój sy-
stem opieki zdrowotnej. Jedni robią to drobny-
mi kroczkami, konsekwentnie poprawiając to co 
jest do poprawienia, inni wprowadzają zmiany 
rewolucyjne. Nie ma jednej recepty jak powinna 
wyglądać najbardziej zbliżona do ideału opieka 
zdrowotna. Są natomiast opisane pewne zasa-
dy, które wydają się być uniwersalne i wszy-
scy reformatorzy powinni się z nimi zapoznać i 
zmierzyć. 

Na początku tego tysiąclecia, Janos Kornai, 
profesor Uniwersytetu Harvarda, opublikował 
„wytyczne” przede wszystkim dla krajów Euro-
py Środkowo – Wschodniej, przechodzących ze 
swoim systemem zdrowotnym od gospodarki 
centralnie sterowanej, do nowoczesnego mode-
lu, który powinien odpowiadać na wszystkie, lub 
prawie wszystkie bolączki współczesnej ochrony 
zdrowia, lecz po analizie widać wyraźnie, że są 
one aktualne dla wszystkich innych krajów.1

Suwerenność jednostki to pierwszy i jeden z 
dwóch podstawowych postulatów. Prawo jed-
nostki do decydowania w sferze usług zdrowot-
nych z bardzo silnym ograniczeniem roli pań-
stwa do decydowania w jej imieniu. 

Solidarność to druga podstawowa zasada. Za-
wsze państwo musi chronić osoby słabsze, star-
sze lub bardziej chore. Dlatego według Kornai’a 
rolą państwa powinno być zapewnienie wszyst-
kim opieki, przynajmniej na minimalnym pozio-
mie gwarantującym zapewnienie i utrzymanie 
zdrowia. Lecz zasada solidarności, nie może 
stać w sprzeczności z suwerennością jednostki, 
czyli państwo musi gwarantować opiekę tylko 
tym,  którzy nie są w stanie zaspokoić nawet 
podstawowych potrzeb zdrowotnych. 

By prawidłowo funkcjonowała opieka zdro-
wotna w danym kraju nie może istnieć monopol 
państwa, zarówno jako dysponenta, właścicie-
la czy kontrolującego rynek tych usług. Muszą 
działać mechanizmy konkurencji pomiędzy róż-
nymi formami własności. 

The entire world is constantly reforming its 
health care system. Some chose to do this step 
by step, others to consistently enhance tho-
se elements which require enhancement, and 
others yet opt for revolutionary changes. There 
is no single “prescription” for creating a health-
care system which would border on perfection. 
However, certain rules which seem to be uni-
versal have been discussed and with which all 
reformers should acquaint themselves and face 
the challenge they constitute.

At the outset of this millennium, Janos Kornai, 
Harvard University Professor, published “guide-
lines”, aimed mainly at Central and Eastern Eu-
ropean Countries whose healthcare system was 
in transition from centrally regulated economy 
to the modern model. This process was to sol-
ve all, or at least almost all, problematic issues 
in modern healthcare. However, after looking at 
an analysis of the outcome of this process, it is 
evident that they remain current problems in all 
other countries.1

Individual sovereignty is the key of the two 
fundamental postulates here. The rights of indi-
viduals to meet decisions in the realm of health-
care services with strong limitation of the role of 
the state in deciding on behalf of individuals.

The second elementary principle is solidari-
ty. The state must always protect the weak, el-
der or more seriously ill. Therefore, according 
to Kornai, the state ought to provide everyone 
with healthcare at least at the minimal level 
which guarantees health maintenance. Yet the 
principle of solidarity cannot be contrary to the 
individual sovereignty, that is the state must 
guarantee healthcare only for those who are in-
capable of satisfying even their most basic he-
alth care needs.   

1	 Kornai	 J.	 I	Eggleston	K.,	Solidarność	w	procesie	 transformacji;	
WSPiZ	im.	L.	Koźmińskiego;	2002

1	 Kornai	J.,	Eggleston	K.,	Solidarity	in	the	process	of	transforma-
tion;	Kozminski	University,	2002
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Opieka zdrowotna jest w stanie skonsumować 
wszystkie przeznaczone na nią pieniądze i za-
wsze będzie mało. Jest to powodowane przede 
wszystkim przez postęp technologii i starzenie 
się społeczeństwa, a oba te mechanizmy są 
samonapędzające. Im lepsza technologia, tym 
obywatele dożywają późniejszego wieku, a im 
są starsi to do utrzymania ich w zdrowiu ko-
nieczna jest coraz to nowocześniejsza techno-
logia (leki, aparatura, nowe metody leczenia i 
diagnostyki).

Tam gdzie nie ma konkurencji, nie ma jed-
nocześnie bodźców stymulujących wydajność i 
oszczędność. Jeżeli coś dla odbiorcy jest darmo-
we nie będzie nigdy kierował się abstrakcyjnym 
dobrem ogółu i nie będzie ograniczał korzysta-
nia z takich usług. A płatnik – monopolista nie 
ma dość silnej motywacji by wpływać na jakość 
i skuteczność kupowanych przez siebie usług.

Każdy system musi mieć czas na ewolucję, 
a obywatele na adaptację do wprowadzanych 
zmian. Zmiany powinny przebiegać ewolucyj-
nie, a nie rewolucyjnie.

Miejsce prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 
w tak modelowanym systemie opieki zdrowot-
nej naturalnie wypełnia luki, których nie jest w 
stanie, lub wręcz nie powinien wypełniać system 
zabezpieczenia publicznego. Obywatele/pacjen-
ci powinni mieć możliwość samostanowienia, 
uczenia się na własnych błędach, doświadcze-
niach i poprzez własne suwerenne decyzje de-
cydowania o funkcjonowaniu rynku, nagradza-
nia najlepszych i karania gorszych.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – lek na chorobę systemu / Private health insurance  
– a drug to treat the system’s disease

Xenia  
Kruszewska 

20 min.

The healthcare system in a given country can-
not function correctly alongside state monopoly, 
that is if the state monopolizes the function of 
disposer, owner or controller of the healthcare 
market. Mechanisms of competition between 
various forms of property must be present.  

Healthcare is capable of consuming all the 
funds allocated to it and will never cease to 
require more. This is due to technological pro-
gress and population ageing, and both are self-
propelling mechanisms. The better the techno-
logy, the longer the life span of citizens, and the 
older the society is, the newer the technology 
(drugs, equipment, new treatment and diagno-
stic methods) required to maintain their heal-
th. 

If markets lack competition, they are also 
devoid of stimuli increasing effectiveness and 
cost-effectiveness. If something is free of char-
ge for the recipient, he will never be driven by 
the abstract concept of the common good and 
will not be prone to limit such services. And the 
payer-monopolist is not sufficiently motivated 
to influence the quality and effectiveness of 
purchased services. 

Each and every system must be given time to 
evolve and citizens time to adapt to the introdu-
ced changes. Changes ought to be evolutionary, 
not revolutionary.

The role of private healthcare insurance in 
such a healthcare system is to complete the 
gaps which the public insurance system cannot, 
or even should not, attempt to fill. Citizens/pa-
tients should have the right to self-determina-
tion, as well as the opportunity to learn from 
their own mistakes and experiences. Citizens/
patients should also have the possibility to influ-
ence the functioning of the market, and reward 
the best and punish the worst by way of mee-
ting their own sovereign decisions.
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Solidaryzm (1)

5th International Symposium Evidence-Based 
Health Care - Kraków 2010

demograficzny
wiek
p e
stan zdrowia
miejsce zamieszkania

finansowy

art. 68 Konstytucji RP:
„Obywatelom, niezale nie od ich sytuacji materialnej, w adze publiczne zapewniaj

równy dost p do wiadcze opieki zdrowotnej finansowanej ze rodków 
publicznych. W adze publiczne s obowi zane do zapewnienia szczególnej opieki 
zdrowotnej dzieciom, kobietom ci arnym, osobom niepe nosprawnym i osobom w 
podesz ym wieku”. 

5th International Symposium Evidence-Based 
Health Care - Kraków 2010

Solidaryzm - udzia w wydatkach NFZ na leczenie 
odniesiony do udzia u w populacji pacjentów -
2009 r. 
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Solidaryzm – wydatki NFZ w 2009 r. na g ow
mieszka ca danego województwa

5th International Symposium Evidence-Based 
Health Care - Kraków 2010

GUS – Regiony Polski - 2009

Postulaty Kornai’a  - „system idealny” = 
Holandia?

5th International Symposium Evidence-Based 
Health Care - Kraków 2010

miejsce kraj
SUWERENNO

(wielu p atników za us ugi
podstawowe)

SOLIDARNO
(% populacji posiadaj cy opiek

zdrowotn )

1 Holandia TAK 98,6
2 Dania TAK 100
4 Austria TAK 98,7
5 Szwajcaria TAK 100
6 Niemcy TAK 99,8
7 Francja TAK 99,9
9 Szwecja NIE 100
10 Norwegia NIE 100
11 Belgia TAK 99
14 Wielka Brytania NIE 100
15 W ochy NIE 100
17 Czechy TAK 100
20 W gry NIE 100
22 Hiszpania NIE 98,3
26 Polska NIE 98,1

Opracowanie w asne
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Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – lek na chorobę systemu / Private health insurance  
– a drug to treat the system’s disease

Xenia  
Kruszewska 

20 min.
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Konkurencja (2) - Czyim obowi zkiem jest 
ochrona zdrowia?

5th International Symposium Evidence-Based 
Health Care - Kraków 2010CBOS – 2007

Koszyk wiadcze gwarantowanych – wielki 
prze om – niezauwa ona rewolucja

5th International Symposium Evidence-Based 
Health Care - Kraków 2010

dost pne procedury w 2009 r dost pne procedury w 2009 r dost pne procedury w 2009 r 
koszyk wiadcze
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20 min.
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podstawowe

cz sto wyst powania/korzystania

koszt jednostkowy 
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podstawowe
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oczekiwanie wy szej jako ci

suplementarne prywatne 
ubezpieczenia  zdrowotne 
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20 min.
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5th International Symposium Evidence-Based 
Health Care - Kraków 2010

koszyk wiadcze
gwarantowanych

rodki publiczne 
zabezpieczenie 

podstawowe

konkurencja/demonopolizacja publicznego p atnika

podstawowe prywatne 
ubezpieczenia  zdrowotne 

brak dost pno ci
komplementarne prywatne 
ubezpieczenia  zdrowotne 

Postulaty Kornai’a  - system idealny

5th International Symposium Evidence-Based 
Health Care - Kraków 2010

suwerenno jednostki

solidarno
konkurencja

bod ce efektywno ci

nowa rola pa stwa

przejrzysto

czas – ewolucja, a nie rewolucja
harmonijny wzrost, stabilno

trwa o finansowania

5th International Symposium EBHC „HTA & Health Insurance”

S
e
sj

a
 4

 /
 S

e
ss

io
n

 4

107

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – lek na chorobę systemu / Private health insurance  
– a drug to treat the system’s disease

Xenia  
Kruszewska 

20 min.



www.ceestahc.org

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society

Ewolucja, a nie rewolucja
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finansowanie ze rodków publicznych = publiczny p atnik

finansowanie ze rodków prywatnych = out – of - pocket

finansowanie ze rodków prywatnych = ubezpieczenia

prywatne instytucje 

1999 r

5th International Symposium Evidence-Based 
Health Care - Kraków 2010

D enie do idea u – jak to osi gn

obecnie w Polsce - p acenie za procedury
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Xenia  
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Bod ce efektywno ci

5th International Symposium Evidence-Based 
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brak konkurencji = brak bod ców stymuluj cych wydajno i

oszcz dno .

je eli co jest darmowe dla odbiorcy, to nie b dzie nigdy 

kierowa si abstrakcyjnym dobrem ogó u i nie b dzie ogranicza

korzystania z takich us ug.

monopolista nie ma motywacji by wp ywa na jako i

skuteczno oferowanych/kupowanych przez siebie us ug.

post p technologii
starzenie spo ecze stwa
wi ksza wiadomo
wzrost oczekiwa

opieka zdrowotna -
najwi kszy sektor gospodarki 

w krajach wysokorozwini tych
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obecnie w Polsce - p acenie za procedury

docelowo - p acenie za „leczenie” tj. utrzymywanie w zdrowiu = sprawno ci

standaryzacja
informatyzacja

Po co s prywatne ubezpieczenia zdrowotne?

5th International Symposium Evidence-Based 
Health Care - Kraków 2010

umo liwienie relatywnie dobrze sytuowanym osobom 
samofinansowanie opieki zdrowotnej, pozostawiaj c pa stwu 
rodki publiczne na zapewnienie opieki zdrowotnej osobom 

gorzej sytuowanym - suwerenno

zmobilizowanie dodatkowych zasobów infrastruktury s u cych 
zarówno osobom zamo nym i ubogim – solidaryzm, bod ce 
efektywno ci 

wywo anie zdrowej konkurencji wp ywaj cej korzystnie na 
system opieki zdrowotnej - konkurencja

poszerzanie mo liwo ci wyboru dla konsumenta – stymulacja 
jako ci - konkurencja  
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„…Nie mo na w aden sposób usprawiedliwi

moralnie „u atwiania” ycia dzisiaj, pozostawiaj c

przysz ym pokoleniom powa ne zad u enie,

ekonomiczne bomby zegarowe, które eksploduj w

nieokre lonej przysz o ci….” (J. Kornai)

Dzi kuj za uwag

5th International Symposium Evidence-
Based Health Care - Kraków 2010
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Konkurencyjne  ubezpieczenia zdrowotne  gwarancją  efektywnego systemu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa  zdrowotnego  Polaków / Competitive health insurances as a guarantee of 
an effective health care system and health security of Poles

Anna  
Janczewska-

Radwan
25 min.

Powstała w lutym 2010 roku grupa robocza 
na rzecz konkurencyjnych ubezpieczeń zdro-
wotnych GRUKUZ jest zdania ,ze konkuren-
cyjne, dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenia 
zdrowotne są gwarancją efektywnego systemu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego 
Polaków. Europejski Konsumencki Indeks Zdro-
wia ,który od paru lat tworzy ranking najbardziej 
życzliwych dla konsumenta /pacjenta systemów 
ochrony zdrowia, czyli tym samym określa naj-
lepsze systemy ochrony zdrowia w Europie, nie 
pozostawia w tym względzie złudzeń. W kra-
jach zajmujących czołowe miejsca w tym ran-
kingu funkcjonują dodatkowe, konkurencyjne 
ubezpieczenia zdrowotne przy równoczesnym 
zapewnieniu zasady solidaryzmu społecznego 
oraz suwerenności pacjenta, czyli możliwości 
wyboru w sferze usług zdrowotnych. Kolejny 
ekspercki dokument „ Jak przetrwać burzę „ 
przygotowany przez Sztokholm Network 2010 
mówi ,ze jeżeli systemy ochrony zdrowia krajów 
Europy Centralnej i Wschodniej chcą przetrwać 
aktualny trudny okres powinny wspierać otwar-
tą konkurencje w ochronie zdrowia, pozwolić na 
szersze stosowanie partnerstwa publiczno – pry-
watnego oraz umożliwić systemom prywatnych 
ubezpieczeń zdrowotnych działania równoległe 
do systemu ubezpieczeń społecznych. Korzyści 
wynikające z wprowadzenia dodatkowych, kon-
kurencyjnych ubezpieczeń zdrowotnych dotyczą 
wszystkich interesariuszy rynku zdrowotnego tj 
pacjentów, personelu medycznego, publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej jak również finan-
sów publicznych i gospodarki.

GRUKUZ, a working group functioning for 
the benefit of competitive health insurances, 
which was founded in February 2010 is of the 
opinion that competitive, additional, voluntary 
health insurances guarantee an effective heal-
th care system and Poles’ health security. The 
Euro Consumer Health Index, which for several 
years has been creating rankings of the most 
consumer/patient-friendly health care systems 
and therefore defines best health care systems 
in Europe does not leave any doubt. Additional, 
competitive health insurances and at the same 
time the principles of social solidarism and the 
patient’s sovereignty, that is the possibility of 
making a choice within health care, function in 
countries which take up top spots in the ran-
king. In another expert document, “Weathering 
the Storm”, which was prepared by Stockholm 
Network 2010, one can read that if health care 
systems in Central and Eastern Europe Coun-
tries wish to survive the current difficult period, 
they should support open competition in health 
care, allow greater use of public-private part-
nerships and allow private health insurance to 
work more closely alongside social insurance. 
Benefits resulting from the introduction of ad-
ditional, competitive health insurances regard 
all stakeholders of the health care market, i.e. 
patients, medical personnel, public health care 
institutions as well as public finances and eco-
nomy.
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DEFINICJE

substytucyjne ( zast pcze )
daj ce mo liwo wyj cia z systemu publicznego 
czyli ZAMIAST
komplementarne ( uzupe niaj ce ) 
dostarczaj wiadcze , które nie s obj te
systemem publicznym ( poza koszykiem ) lub 
dop aty do wiadcze czyli PONAD
suplementarne ( alternatywne )
wi kszy wybór i lepszy dost p do wiadcze ,
które s w koszyku lecz s racjonowane, „ lepiej , 
szybciej „ czyli OBOK

CEL

Prowadzenie dzia alno ci informacyjno �� -
edukacyjnej na rzecz jak najszybszego 
wprowadzenia rozwi za legislacyjnych dla 
funkcjonowania w Polsce konkurencyjnych 
ubezpiecze zdrowotnych.
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ZA O ENIA

konkurencyjne ubezpieczenia zdrowotne dzia aj w
oparciu o ustaw o dzia alno ci ubezpieczeniowej w 
zakresie dzia u II , gr. 2. 
przedmiotem ubezpieczenia jest udzielenie wiadcze
zdrowotnych ubezpieczonemu na terenie RP. 
ubezpieczenie dodatkowe dzia a niezale nie od 
ubezpieczenia w NFZ .
wiadczenia mog by udzielane przez publiczne i 

niepubliczne ZOZ.
wprowadzenie zach t w postaci ulg dla odbiorców 
indywidualnych i pracodawców 

KORZY CI

DLA

PACJENTÓW,

PERSONELU MEDYCZNEGO,

SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
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KORZY CI DLA PACJENTÓW

1. Poprawa dost pno ci dla pacjentów do 
wiadcze opieki zdrowotnej, mniejsze 

kolejki do szpitali , czyli publicznych 
pieni dzy

2. Wy sza jako uzyskiwanych us ug
medycznych

3. Wyj cie z szarej i czarnej strefy

KORZY CI DLA PACJENTÓW

4. Wi ksze u wiadomienie dzia a
prozdrowotnych

5. Mo liwo wyboru przez pacjenta 
ubezpieczyciela  spo ród  : NFZ i ró nych
Towarzystw ubezpieczeniowych
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KORZY CI DLA PERSONELU 
MEDYCZNEGO

1. Mo liwo wzrostu wynagrodze

2. mo liwo szkole , stypendiów ,projektów i 
bada klinicznych finansowanych przez 
towarzystwa ubezpieczeniowe

3. dost p do najnowszych technologii medycznych

KORZY CI DLA PUBLICZNYCH 
ZAK ADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Pozyskanie dodatkowych rodków finansowych 
na:
• wynagrodzenia dla najlepszego personelu ,

• inwestycje w tym na najnowsze technologie 
medyczne , 

• poszerzenie zakresu wiadczonych us ug
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*wydatki prywatne przedsi biorstw oraz wydatki prywatne gospodarstw domowych - spo ycie 
indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (z dochodów osobistych) w pozycji rodzajowej 
„Zdrowie” 

ród o: opracowanie prof. Jacek Ruszkowski na podstawie: Narodowy Rachunek Zdrowia 2006-2008, 
GUS, Warszawa 2007-2009 oraz Ma y Rocznik Statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2010.

*wydatki prywatne przedsi biorstw oraz wydatki prywatne gospodarstw domowych - spo ycie indywidualne 
w sektorze gospodarstw domowych (z dochodów osobistych) w pozycji rodzajowej „Zdrowie” 

ród o: opracowanie prof. Jacek Ruszkowski na podstawie: Narodowy Rachunek Zdrowia 2006-2008, 
GUS, Warszawa 2007-2009 oraz Ma y Rocznik Statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2010. 
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KORZY CI DLA PUBLICZNYCH 
ZAK ADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

2. Racjonalne wykorzystanie wolnych zasobów osobowych i 
rzeczowych szpitali.

3. Stworzenie wiadczeniodawcom alternatywnych róde
finansowania wiadcze - inni, obok Narodowego 
Funduszu Zdrowia, p atnicy wiadcze opieki zdrowotnej, 
lepsza pozycja negocjacyjna w stosunku do p atników

KORZY CI DLA PUBLICZNYCH 
ZAK ADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

4. Wprowadzenie mechanizmów ekonomicznych 
motywuj cych wiadczeniodawców do podnoszenia 
poziomu jako ci wiadcze opieki zdrowotnej, w 
tym przede wszystkim poprzez wzrost 
konkurencyjno ci pomi dzy wiadczeniodawcami.
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KORZY CI DLA FINANSÓW 
PUBLICZNYCH I GOSPODARKI

1. Ograniczenie szarej strefy.

2. Odci enie bud etów samorz dów- organów 
za o ycielskich poprzez wp yw dodatkowych 
rodków finansowych towarzystw 

ubezpieczeniowych do publicznych zak adów opieki 
zdrowotnej

KORZY CI DLA FINANSÓW 
PUBLICZNYCH I GOSPODARKI

3. Dodatkowe wp ywy podatkowe z 
towarzystw ubezpieczeniowych

4. D ugofalowo, dzi ki poprawie zdrowotno ci i 
wyd u eniu ycia -wzrost PKB
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KORZY CI DLA ZDROWIA 
PUBLICZNEGO

1. Poprzez zwi kszenie odpowiedzialno ci pacjentów za 
w asne zdrowie i rozwój profilaktyki: 

• mniejsze ryzyko i skala chorób w tym przewlek ych,
• mniejsza przedwczesna umieralno

co oznacza mniejsze koszty bezpo rednie i po rednie dla 
systemu publicznego i ca ej gospodarki.

EUROPEJSKI KONSUMENCKI INDEKS ZDROWIA 2009 
A ZASADA SUWERENNO CI I SOLIDARNO CI

SUWERENNO SOLIDARNO
(wielu p atników za 
us ugi podstawowe)

(% populacji posiadaj cy 
opiek  zdrowotn )

1 Holandia 3837 tak 98,6
2 Dania 3512 tak 100
4 Austria 3763 tak 98,7
5 Szwajcaria 4417 tak 100
6 Niemcy 3588 tak 99,8
7 Francja 3601 tak 99,9
9 Szwecja 3323 nie 100

10 Norwegia 4763 nie 100
11 Belgia 3595 tak 99
14 Wielka Brytania 2992 nie 100
15 W ochy 2686 nie 100
17 Czechy 1626 tak 100
20 W gry 1388 nie 100
22 Hiszpania 2671 nie 98,3
26 Polska 1035 nie 98,1

miejsce kraj
poziom finansowania 

(USD PPP/g ow )
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Dzi kuj za uwag

ród a  : 

Prof. Jacek Roszkowski . 
Xenia Kruszewska ,

Badanie Diagnoza Spo eczna 2009

Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2009
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Paweł  
Kalbarczyk

25 min.

Obserwowany od wieków trend w zmianach 
zasad finansowania świadczeń zdrowotnych jest 
jednoznaczny – od płatności w modelu out of 
pocket dostępnego w pierwszej kolejności dla 
najbogatszych do uniwersalnego ubezpieczenia 
publiczno-prywatnego dostępnego dla wszyst-
kich. Ludzkość dąży do tego, by w zakresie 
dostępu do świadczeń obowiązywały zasady 
równości i sprawiedliwości uwzględniające spra-
wiedliwość w finansowaniu oraz stopniowy roz-
wój instytucjonalnych płatników płacących za 
świadczenia zdrowotne dla osób tego potrzebu-
jących. Płatnicy ci pozyskują środki finansowe 
ze źródeł publicznych i prywatnych. To w jakim 
miejscu tej drogi jest system ochrony każdego 
z krajów na świecie zależy od czynników eko-
nomicznych, kulturowych, prawnych oraz poli-
tycznych. Finansowanie dostępu do świadczeń 
zdrowotnych poprzez ubezpieczenia jest spra-
wiedliwsze niż finansowanie ich w modelu out 
of pocket. 

Rola i znaczenie prywatnych ubezpieczeń 
zdrowotnych w finansowaniu systemów ochro-
ny zdrowia jest determinowana kształtem, za-
kresem i dostępnością świadczeń w publicznym 
systemie opieki zdrowotnej. To jakie miejsce 
zajmują i jaką rolę odgrywają prywatne ubez-
pieczenia zdrowotne w systemach ochrony 
zdrowia poszczególnych krajów zależy w bardzo 
dużym stopniu od regulacji prawnych i celów ja-
kie wyznacza im regulator. Regulacje mają klu-
czowy wpływ na to czy prywatne ubezpieczenia 
zdrowotne służą publicznym celom m.in. w za-
kresie dostępu, uniwersalności, powszechności 
i równości.

The trend in changes introduced to rules of 
financing health services which has been visible 
for centuries – concerning issues ranging from 
the out-of-pocket model available for the weal-
thiest to general public-private insurance avai-
lable for every citizen – is unambiguous. The aim 
of humanity is to make the principles of equality 
and justice, including justice in financing and 
the gradual development of institutional payers 
covering the costs of health services rendered 
to those in need, prevalent in the realm of he-
althcare services availability. These payers ob-
tain funds from public and private sources. The 
stage on which the healthcare system of each 
country in the world is depends on economic, 
cultural, legal and political factors. Financing 
access to healthcare services by means of in-
surances is fairer than financing them as in the 
out-of-pocket model.

The role and meaning of private health in-
surance in healthcare systems financing is de-
termined by the form, scope and availability of 
services in the public healthcare system. The 
significance and role of private health insuran-
ces in healthcare systems of particular coun-
tries heavily depends on legal regulation and 
the goals established by the regulator. Regu-
lations have major impact on whether private 
health insurances support public goals, among 
others within the scope of availability, universa-
lity, commonness and equality.
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Cele regulatorów kształtujących systemy 
ochrony zdrowia skupiają się na trzech głównych 
palach: ochronie ubezpieczonych, promowaniu 
równości oraz zarządzaniu kosztami świadczeń. 
W zależności od modelu regulacyjnego obowią-
zującego w danym kraju, do realizacji wyzna-
czonych celów stosuje się bardzo różne narzę-
dzia. Im bardziej ambitne są cele regulatora i im 
bardziej cele te mają służyć interesowi publicz-
nemu, tym regulacje są głębsze i bardziej zło-
żone. Na przykładzie Francji, Wielkiej Brytanii 
i Holandii można pokazać różne modele regu-
lacyjne i tym samym różne umiejscowienie w 
systemach ochrony zdrowia prywatnych ubez-
pieczeń zdrowotnych. 

Doświadczenie płynące z tempa rozwoju 
ubezpieczeń zdrowotnych w różnych krajach                
na świecie, można śmiało powiedzieć, że rozwi-
jają się one jako odpowiedź na potrzeby i regu-
lacje prawne. Wg. mnie zmiany demograficzne 
zachodzące w wielu rozwiniętych krajach zmu-
szą nas do takich zmian w systemach finanso-
wania i organizacji ochrony zdrowia, które połą-
czą strumień publicznych i prywatnych środków 
na zdrowie w uniwersalne publiczno-prywatne 
ubezpieczenie zdrowotne. Im bardziej sprawied-
liwy system ochrony zdrowia chcą mieć obywa-
tele danego państwa, tym szybciej zgodzą się 
na takie zmiany. Żeby je wprowadzić potrzebna 
jest wizja konsekwentnie wprowadzanych zmian 
oraz szeroki dialog społeczny uwzględniający 
daleko idącą współpracę pomiędzy regulatorami 
rynku zdrowia a jego uczestnikami. Wśród nich 
nie może zabraknąć głosu ubezpieczycieli. 

The goals of regulators shaping the health-
care systems focus on three key areas: protec-
tion of the insured, promotion of equality and 
management of service costs. Various tools are 
employed to achieve the set goals, depending 
on the type of regulation model which is binding 
in the given country. The more ambitious the 
regulator’s goals and the larger the extent to 
which these goals are intended to serve public 
interest, the more thorough and complex the 
regulations. Different regulation models can be 
presented on the example of France, Great Bri-
tain and Holland. The same examples can be 
used to discuss the position of private health 
insurance in healthcare systems.

Drawing from the experience resulting from 
the pace of health insurance development in va-
rious countries across the globe, one can readi-
ly state that they are developing as a reaction 
to legal needs and regulations. In my opinion 
the demographic changes taking place in many 
developed countries will force us to introduce 
such changes in the healthcare financing and 
organization systems, which will combine public 
and private funds allocated to healthcare into 
universal public-private healthcare insurances. 
The more just the healthcare system demanded 
by citizens of the given country, the faster will 
the citizens yield to such changes. In order to 
introduce them it is necessary to have a vision 
encompassing consistent introduction of chan-
ges and maintenance of broad social dialogue 
which would include far-reaching cooperation 
between healthcare market regulators and its 
participants, from among whom insurers cannot 
be excluded.
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Trendy w finansowaniu wiadcze zdrowotnych

Wydatki publiczne

Wydatki prywatne

Ograniczone 
rodki publiczne

Dominuj ce 
wydatki

out-of-pocket

Rosn cy udzia
rodków 

publicznych i/lub 
okre lonych 

koszyków 
wiadcze

Prywatne 
ubezpieczenia

zdrowotne 
obejmuj  niektóre 

segmenty 
populacji

Wi kszo
populacji obj ta 

ochron  w 
ramach 
rodków 

publicznych

Prywatne 
ubezpieczenia

zdrowotne 
obejmuj
wiadczenia 

uzupe niaj ce

Mo liwo ci/
Si a organizacji

ród o: International Journal of Health Planing and Management 2006; 21:357-392
Neelam Sekhri and William Savedoff + modyfikacja w asna autora

Sprawiedliwo
w finansowaniu

Wy cznie
out-of-pocket
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Kierunek zmian w finansowaniu systemów ochrony zdrowia

Obrany przez ludzko  kierunek zmian w finansowaniu wiadcze  zdrowotnych 
jest jednoznaczny – od p atno ci w modelu out of pocket dost pnego 
w pierwszej kolejno ci dla najbogatszych do uniwersalnego ubezpieczenia 
publiczno-prywatnego dost pnego dla wszystkich. 

To w jakim miejscu tej drogi jest system ochrony zdrowia ka dego z krajów 
na wiecie zale y od czynników ekonomicznych, kulturowych, prawnych 
oraz politycznych.

Determinanty miejsca i roli prywatnych ubezpiecze  zdrowotnych

Rola i znaczenie prywatnych ubezpiecze  zdrowotnych w finansowaniu 
systemów ochrony zdrowia jest determinowana kszta tem, zakresem                     
i dost pno ci wiadcze  w publicznym systemie opieki zdrowotnej.

Rynki prywatnych ubezpiecze  zdrowotnych s  zró nicowane w ró nych 
krajach pod wzgl dem ich rozmiaru, struktury oraz modelu regulacyjnego.

Regulacje maj  kluczowe znaczenie dla stopnia rozwoju prywatnych 
ubezpiecze  zdrowotnych oraz na to, czy i w jakim stopniu spe niaj  cele 
postawione im przez regulatora.

Regulacje maj  kluczowy wp yw na to czy prywatne ubezpieczenia 
zdrowotne s u  publicznym celom m.in. w zakresie dost pu, 
uniwersalno ci, powszechno ci i równo ci    
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Cele regulatorów

Ochrona ubezpieczonych 

Stabilno  finansowa ubezpieczycieli 

Bezpiecze stwo ubezpieczonych i ochrona ich praw jako konsumentów 
i pacjentów

Oddzia ywanie na takie zjawiska jak hazard moralny, negatywna selekcja, 
spijanie mietanki i selekcja ryzyk

Zapewnienie równo ci dost pu do ubezpiecze  osobom o wy szym ryzyku

Integracja rodków publicznych i prywatnych na zdrowie w celu ich 
sprawiedliwszego i/lub bardziej efektywnego wykorzystania

Zapewnie stabilno ci i równowagi finansowej pomi dzy ubezpieczycielami  a 
wiadczeniodawcami medycznymi 

Cele regulatorów i narz dzia s u ce ich realizacji

Ochrona ubezpieczonych
zapewnie p ynno ci finansowej ubezpieczycieli

• minimalne kapita y, zasady budowania rezerw, raportowanie
promowanie i zarz dzanie konkurencj  w celu zwi kszania dost pno ci

produktów i zwi kszania mo liwo ci wyboru przez klientów
• ró ne wymagania dla ró nego typu ubezpieczycieli prywatnych i 
publicznych
• regulacje antymonopolistyczne

promowanie transparentno ci i równo ci stron w relacjach 
ubezpieczyciel – ubezpieczony

• równo  stron i przejrzysto  umów
• monitorowanie marketingu i sprzeda y ubezpiecze
• niezale ny organ chroni cy prawa ubezpieczonych

zapewnienie porównywalno ci produktów w zakresie zakresu i ceny
• wprowadzenie wymogu standardowego produktu i sposobu 
wyznaczania jego ceny (np.community rating)

zajmowanie si  istotnymi kwestiami zdrowotnymi z punktu widzenia 
interesu publicznego w zakresie oferowanych produktów 

• okre lanie zakresu wymaganych produktów, subsydiowanie ich ze
rodków publicznych
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Cele regulatorów i narz dzia s u ce ich realizacji

Promowanie równo ci
Minimalizowanie zjawiska negatywnej selekcji i rozszerzanie puli osób 

obj tych ochron
• wymaganie obligatoryjno ci ubezpieczenia dla niektórych grup 
spo ecznych lub typów gospodarstw domowych
• tworzenie warunków do tworzenia ubezpiecze  grupowych
• wprowadzanie zach t dla osób o ni szym ryzyku (ulgi podatkowe, rabaty, 
preferencyjne taryfy – np. life-time rating)
• dopuszczanie standardowych zasad ogranicze  odpowiedzialno ci i
okresów karencji dla uprzednio wyst puj cych chorób
• dopuszczanie wymagania ujawnia historii stanu zdrowia przez 
przyst puj cych do ubezpieczenia   

Minimalizowanie selekcji ryzyk i spijania mietanki oraz zach canie do 
rozszerzania puli osób obj tych ochron

• finansowanie osób wy szego ryzyka ze rodków publicznych
• wprowadzanie mechanizmów chroni cych ubezpieczycieli przed stratami 
(zarz dzanie pul , re-asekuracja, systemy wyrównywania ryzyk)
• wymagania dotycz ce przyst powania do ubezpiecze  i ich odnawiania 
chroni ce osoby wy szego ryzyka (free enrollment, wyznaczanie sk adki)
• ograniczenia w zakresie czasu trwania okresów karencji 

Cele regulatorów i narz dzia s u ce ich realizacji

Promowanie równo ci
Wprowadzanie zasad wyznaczania sk adki, które powoduj  wzajemne

subsydiowanie pomi dzy osobami chorymi i zdrowymi oraz pochodz cymi z 
ró nych klas spo ecznych  

• zasada community rating
• wprowadzenie zasady wyznaczania sk adki zale nej od dochodu
• wymaganie obligatoryjno ci ubezpieczenia dla niektórych grup 
spo ecznych lub typów gospodarstw domowych

Zarz dzanie kosztami
Redukowanie nieuzasadnionego popytu na wiadczenia przez 

wiadczeniodawców
• promowanie zasad podzia u ryzyka kosztów pomi dzy ubezpieczyciela i 
wiadczeniodawc  (p atno ci per diem, per case, kapitacja, za osi gniety

rezultat)
• wprowadzanie zasad monitorowania i raportowania kosztów medycznych 
• wprowadzanie zasad wspó p atno ci i udzia u w asnego pacjentów w
kosztach, monitorowanie tych zasad  w celu zapobiegania ograniczaniu 
dost pno ci do wiadcze  wa nych z punktu widzenia interesów 
publicznych
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Przyk ady krajów, o ró nej roli i wadze prywatnych ubezpiecze
zdrowotnych

Francja – ubezpieczenia komplementarne dla niemal wszystkich

Wielka Brytania – ubezpieczenia suplementarne dla chc cych z nich korzysta

Holandia - uniwersalne ubezpieczenie publiczno-prywatne zarz dzane 
przez prywatnych ubezpieczycieli  

Francja  - równo  i nowoczesne zarz dzanie

System ochrony zdrowia finansowany ze sk adek spo ecznego 
ubezpieczenia zdrowotnego (zale nego przez lata od zatrudnienia, a 
nast pnie od obywatelstwa) oraz ze rodków prywatnych pochodz cych 
od pacjentów

Zasada wspó p atno ci i udzia u w asnego pacjenta zachowana na 
wszystkich szczeblach opieki zdrowotnej z obowi zuj ca zasad  ochrony 
najs abszych grup spo ecznych i niektórych wiadcze  wa nych dla
interesu publicznego

Silne regulacje nadzorów i przenikanie si rodków publicznych i 
prywatnych w celu osi gni cia wspólnych celów

Jeden z najlepszych systemów opieki zdrowotnej na wiecie
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Francja – równo  i nowoczesne zarz dzanie

76.9 %

13.7 %

9.4 %Out of Pocket 
(Patient)

Private insurance 
plans (for profit and 
not for profit)
• 93 % population covered
• Non mandatory
• Subscribed by individuals / 
can be co paid by employers

Public Insurance
• 100 % population covered 
•Compulsory affiliation / work 
or residency
• Paid by workers, employers, 
and by Taxes

2008 Healthcare 
costs

91%

5.3 %

Hospital
€ 75.15 B

66.6 %

20.9 %

12.5%

Ambula-
tory care
€ 46.8 B

66 %

16.5 %

17.5%

Pharma-
ceutical
€ 34.9 B€ 170 B

Other
€ 10.24 B

45 %

35.7 %

19.3%

ród o: Prezentacja Dr. Laurent Moreau, Dr. Laurent Moreau, 
Dyrektora MedycznegoDyrektora Medycznego, Groupama, Groupama

z XX Forum Ekonomicznego w Krynicyz XX Forum Ekonomicznego w Krynicy

Wielka Brytania – tradycja i stopniowy post p

National Health System (NHS) – „wzorcowy” bud etowy system ochrony 
zdrowia finansowany z podatków ogólnych (system Beveridge’a
wprowadzony w 1948 roku i stale modernizowany) oraz ze rodków 
prywatnych pochodz cych od pacjentów

Ubezpieczenia prywatne dzia aj ce jako dobrowolne, suplementarne w 
stosunku do NHS, zawierane g ównie w formie grupowej, odpowied
rynkowa na niedostatki systemu publicznego    

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne nie s  bardzo silenie regulowane 
(regulacje ograniczaj  si  do podstawowych gwarantuj cych stabilno
finansow  i podstawow  ochron  ubezpieczonych jako konsumentów) 

Reformy NHS to „working progress”, a miejsce i rozmiar prywatnych 
ubezpiecze  zdrowotnych pozostaj  od lat niemal bez zmian
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Wielka Brytania – tradycja i stopniowy post p

NHS provision is for whole population and private provision is supplementary
Total private healthcare market is € 6 billion

Dental

GP

Cash Plan

PMI € 4,400 million 7.2 million people 11.7% of population
75% of people with PMI are company paid

€ 600 million 4.2 million people 6.9% of population

€ 660 million 3.3 million people 5.4% of population

€ 30 million Mainly London and other major cities

Ind
Corp

Since 2008 all purchasers have been even more cost conscious than before.
Small corporates have exited the market, large corporates have been reducing 

in size and seeking to limit benefits.

Self
Insured € 480 million 1.2 million people 2 % of population

ród o: Prezentacja Dr Doug Wright,

Aviva Health UK z XX Forum Ekonomicznego w Krynicyz XX Forum Ekonomicznego w Krynicy

Holandia - regulowana konkurencja w interesie pacjentów

Od 2006 roku system ochrony zdrowia finansowany z podatków oraz 
sk adek ubezpieczeniowych oddanych w zarz dzanie konkurencyjnym 
p atnikom prywatnym

Otwarty dla wszystkich obywateli niezale nie od stanu zdrowia i statusu 
spo ecznego, chroni cy przed dyskryminacj  osób o wy szym ryzyku
zdrowotnym, z rozbudowanym systemem wyrównywania ryzyk pomi dzy 
ubezpieczycielami i regulowanym w zakresie, stopniowo liberalizowanych, 
zasad kontraktowania wiadcze  zdrowotnych 

Silne regulowany – system regulowanego rynku powszechnego 
prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Jeden z najlepszych systemów opieki zdrowotnej na wiecie

Od kilku lat numer 1 w European Health Consumer Index
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Holandia – regulowana konkurencja w interesie pacjentów
Ubezpieczeni

maj  wolny wybór  
ubezpieczyciela; 

mo liwo  zmiany co 
roku

Ubezpieczyciele
konkuruj  o 

ubezpieczonych wys. 
sk adki, jako ci ,
poziomem us ug

wiadczeniodawcy
ochrony zdrowia

konkuruj  o kontrakty 
z ubezpieczycielami 
cen  i jako ci  opieki

ród o: Reforma holenderskiego systemu ochrony zdrowiaród o: Reforma holenderskiego systemu ochrony zdrowia Jan Verduijn 16 stycznia 2009

Wydatki na zdrowie wg. róde  finansowania
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Prywatne ubezpieczenia zdrowotne 
jako % ogólnych wydatków na zdrowie

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne 
jako % prywatnych wydatków na zdrowie
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Prywatne ubezpieczenia zdrowotne rozwijaj  si  jako 
odpowied  na potrzeby i regulacje prawne 

Zmiany demograficzne (starzenie si  spo ecze stw) zmuszaj  nas do takich  
zmian w systemach finansowania i organizacji ochrony zdrowia, które po cz
strumienie publicznych i prywatnych rodków na zdrowie 
w uniwersalne publiczno-prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Im bardziej sprawiedliwy system ochrony zdrowia chc  mie  obywatele 
danego pa stwa, tym szybciej zgodz  si  na takie zmiany

Regulacje prawne stopniowo wprowadzane za zgod  obywateli umo liwiaj
udzielenie przez ubezpieczycieli odpowiedzi oczekiwanej przez regulatora

Odpowied  ubezpieczycieli na potrzeby zdefiniowane przez regulatora wymaga 
jego wspó pracy z ubezpieczycielami na wielu polach m.in. komunikacji spo ecznej  
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David Danko 30 min.

Komplementarne (pomocnicze) ubezpieczenie 
zdrowotne jest często wymieniane jako poten-
cjalny sposób zarządzania wydatkami na zdro-
wie publiczne. Z reguły odnosi się do niego w 
związku z możliwymi ograniczeniami ogólnego 
ubezpieczenia zapewnianego w ramach krajowe-
go systemu ubezpieczenia zdrowotnego.  Kom-
plementarne ubezpieczenie zdrowotne może 
być albo dostępne komercyjnie (prywatne) lub 
włączone w ochronę zdrowia finansowaną przez 
państwo (wyróżnione). Doświadczenie pokazu-
je, że łatwiejsze jest ograniczenie ubezpieczenia 
ogólnego niż jego wdrożenie, a ubezpieczenie 
komplementarne do chwili obecnej miało jedy-
nie ograniczony wpływ na sposób funkcjonowa-
nia europejskich systemów ochrony zdrowia. 
Dwie główne przyczyny tego faktu to równość 
(zapewnianie równego dostępu do świadczeń 
wszystkim pacjentom) oraz operatywność (wy-
konalność określenia różnych świadczeń oraz 
ich utrzymania). Wykład porusza ten wątek w 
celu wykazania, jakie mogą być obszary za-
stosowania oraz rola komplementarnego ubez-
pieczenia zdrowotnego. Oprócz przedstawiania 
pewnych możliwości z zakresu leczenia szpital-
nego, szczególna uwaga poświęcona jest temu, 
czy leki oraz wyroby medyczne mogą zostać 
włączone do systemów pomocniczego ubezpie-
czenia zdrowotnego oraz, jeśli tak, to jakie są 
kluczowe czynniki wpływające na powodzenie 
tego systemu. Celem wykładu jest przedstawie-
nie obszarów leczenia, w których ubezpieczenie 
komplementarne zdaje się być opłacalną opcją 
oraz ostrzeżenie przed założeniem, że takie sy-
stemy mogą być ogólnym narzędziem racjona-
lizacji dostępu do leków lub wyrobów medycz-
nych.

Complementary (ancillary) health insurance 
has often been mentioned as a possible means 
to manage public health expenditures. It is usu-
ally referred to in conjunction with possible limi-
tations to the general coverage which is provided 
by national health insurance. Complementary 
health insurance can either be commercially 
available (private) or incorporated into state-
funded health care (differentiated). Practical 
experience, however, suggests that limiting ge-
neral coverage is easier to conceptualize than to 
implement and complementary insurance has, 
as to date, only exerted limited impact on the 
way European health care systems function. The 
two main reasons are equity (providing equal 
access to patients) and operability (feasibility 
of delimiting different services and maintaining 
The lecture picks up this thread to demonstra-
te what the possible roles and application are-
as of complementary health insurance can be. 
Besides citing some opportunities from hospital 
care, it pays special attention to whether medi-
cinal products and medical devices can be incor-
porated into ancillary health insurance schemes 
and, if yes, what the critical success factors are. 
The lecture sets out to describe certain therapy 
areas where complementary insurance seems a 
viable option, but warns against any assump-
tion that such schemes can be a general tool 
to ration access to medicinal or medical device 
care.
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reimbursement of medicinal products and 
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Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (2)

Agenda

Challenges in health insurance systems and possible answers

The role and limitations of ancillary (complementary) insurance

The role of pharmaceutical and OMAD reimbursement in health insurance
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Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (3)

How do we purchase a ‘no-frills’ over-the-counter painkiller?

Pharmacy
(retailer)

Wholesaler

MAH
(manufacturer, 

importer)
Medicinal
product

Ex factory price –
rebates

Medicinal
product

Wholesaler price
– rebates

Medicinal
product

Retail price –
rebates

Patients

NO REGULATORY 
PRICE CONTROL

Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (4)

Why is reimbursement needed? (1)

Growth of R&D and 
product launch costs
(mio. USD, prices for

2005)

Source: DiMasi, J.A. – Grabowski, H.G.: ‘The Cost of Biopharmaceutical R&D – Is Biotech Different?’ in: 
Managerial and Decision Economics 28 (2007), pp469-479

Patients would be unable to cover the unit costs of pharmaceutical research, development and 
product authorisation out-of-pocket.

Costs per active substance (API) incurred
prior to marketing authorisation

(mio. USD, prices for 2005)

Products of biotechnological origin

Pre-clinical phase Clinical phase Total costs

Products of chemical origin

Products of chemical origin (adjusted)
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Why is reimbursement needed? (2)

Különböz  havi terápiás költség  készítmények aránya a támogatott 
gyógyszerkörön belül
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Chronic therapies, which pose a continuous financial burden on patients, are increasingly products
with high daily costs of therapy.

Proportion of pharmaceuticals with different daily costs of therapy
(DCT) within the formulary

Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (6)

What are outpatient medical aids and devices (OMAD)?

Home aids and 
other medical

home equipment

Medical devices

Bandages and 
personal hygiene

products

Implants

Hospital use

Outpatient use

Outpatient
medical aids and 
devices (OMAD)

In-patient medical
devices
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Pharmaceutical and OMAD reimbursement is only one
component of health insurance systems

Other services
(ambulance,
nursery etc.)

Pharmaceutical and 
OMAD reimbursement

Outpatient care

Acute
hospital

care

Chronic
hospital

care

Primary care
(GP’s, dental care, 

home care)

Health insurance

Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (8)

Pharmaceutical and OMAD reimbursement within a classic single-
insurer model – the example of Hungary

Pharmacy
(retailer)

Wholesaler

MAH
(manufacturer, 

importer)

100%
-X%

Medicinal
product

Ex factory price –
rebates

Medicinal
product

Wholesaler price
– rebates

Medicinal
product

Prescription
Co-payment

Patients / taxpayers

X%
National Health 
Insurance Fund

(OEP)Reimbursement

Central budget

Physician Prescription Social security tax

Deficit
subsidies
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Archetypes of health insurance systems

Semashko model

• Central budget
• Citizenship
• Single scheme
• Only public

providers
• No demand control
• Focus on care

Beveridge model

• Tax-funded
• Citizenship
• Single or differen-

tiated schemes
• Mainly public

providers
• Strong demand

control
• Prevention, care

Bismarck model

• Tax-funded or SHI* 
contribution

• Insured status
• Single or differen-

tiated schemes
• Various providers
• Elements of demand

control
• Care, prevention

Private health
insurance

• Individual savings
• Insured status
• Differentiated

schemes
• Mainly private

providers
• Strong demand

control
• Care, prevention

Archetypes are rather theoretical variations than actually existing models. Health insurance systems
throughout Europe show variations within these archetypes.

* SHI: social health insurance

Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (10)

Current health insurance systems in Europe

Multi-insurer model (Bismarck)

Single-insurer model (Bismarck)

State-provided care (Beveridge)

Locally / regionally provided care
(Beveridge)
Mixed model (state-provided care and 
health insurance)

Source: ESKI 2007

• Single-insurer Bismarckian models are
traditionally more typical of Central
Europe (ex-socialist countries)

• Multi-insurer Beveridge models are
characteristic, with huge variations, 
across Western Europe

• The UK is the model country for the
tax-funded Beveridge model, with
similar models in countries previously
under British influence

• In Scandinavia, tax-funded health care
is organised by local councils; in Italy, 
it is provided by regions and 
municipalities
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Trend of public pharmaceutical expenditure in Hungary (1994-2010)

Planned and actual public pharmaceutical expenditure (1994-2013, million EUR)
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Planned

Actual up to 2007, baseline from 2007 onwards

Actual with interventions in 2007, but without
interventions in 2010

N.B.: 1 EUR=275 HUF (as of 24 October 2010)

Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (12)

Agenda

Challenges in health insurance systems and possible answers

The role and limitations of ancillary (complementary) insurance

The role of pharmaceutical and OMAD reimbursement in health insurance
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Major challenges in health insurance systems

Ageing populations shrinking tax revenues but
increased consumption of health services

Growing prevalence of chronic diseases (diabetes, 
hypertension, osteoporosis)

More costly health technologies

More accentuated equity issues

Clash between privacy and efficiency

Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (14)

What is exactly changing in the pharma and OMAD landscape?

MID-TERM AND                       
LONG-TERM

CHALLENGES

• Rapidly growing market share of expensive
biopharmaceuticals

• Expensive targeted therapies (‘end of the
blockbuster era’) with indication fragmentation

• Expensive OMAD’s and generic products
• Restricted evidence upon admission to the

reimbursement formulary
• Poor patient adherence to treatment

• Arrival of personalized medicine (with
its associated costs)

• Patient need for comprehensive health
services instead of simple product
supply

• Restricted or unavailable evidence
upon admission to the reimbursement
formulary

• Poor patient adherence to treatment

CHALLENGES WHICH 
ARE ALREADY HERE
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Methods and tools to contain pharmaceutical and OMAD 
expenditures

Pharmaceutical manufacturers (MAH’s)

Physicians Patients Pharmacists Wholesalers

* Statutory payback on
sales revenue

* Claw-back scheme in the
case of budget deficit

* Sales rep registration fee Reference pricing
(generic, therapeutic, internat’l) 

Price-volume agreements
(PVA)

* Negative lists

* Ex-factory price
regulation

* Rate of return regulation

Fees for pharmacy
care

NHIFA

Mandatory generic
substitution

* Retail margin
cap

* Statutory payback on
wholesale margin

* Wholesale margin cap
Mandatory

co-payment

Guided prescription
practice with target values

Regular feedback on 
prescription patterns

Physician’s
co-payment

Active substance tenders

Controlled admission to the
formulary

*Restrictions in social
schemes

Outcome and adherence
schemes

Communication
towards patients

* Restrictions on
pharmaceutical advertising

Generic (INN) prescribingIndication-linked reim-
bursement, reimb. protocols

Dear doctor letters

Classification based on
degree of innovation

Reimburse-
ment rates

Technocratic tool, not
‘market-compatible’

Technocratic tool, 
‘market-compatible’ Not in use in HungaryIncentive-based tool *: partially or fully higher

(health policy) competence

Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (16)

What is the impact of cost containment tools? 

Growing patient burden (higher co-payments)

No access to certain health technologies

Obstacles in access to health technologies

Complementary
insurance:

OFFSET cost
containment tools
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Agenda

Challenges in health insurance systems and possible answers

The role and limitations of ancillary (complementary) insurance

The role of pharmaceutical and OMAD reimbursement in health insurance

Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (18)

Complementary insurance offsets the effects of cost
containment tools

A
m

ou
nt

of
 re

im
bu

rs
em

en
t

Scope of reimbursed technologies

Cost containment

Complementary
insurance
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Decrease the co-payment that patients have to pay

0%

35%

65%

85%

Co-payment without
complementary

coverage

10%75%15%

10%55%35%

0%N.A.100%

10%25%65%

Effective co-paymentComplementary
coverageReimbursement rate

Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (20)

Reimburse a brand premium for the patient
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Other co-payment related uses of complementary insurance

Offsetting deductibles

Offsetting adherence-sensitive reimbursement

Upgrading for preferential reimbursement

Complementary social programmes
or complementary insurance?

Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (22)

Severe ethical issues arise if we link the reimbursement of 
certain drugs to complementary insurance: the case of orphans

Out-patient (name-the-
patient scheme)

Aldurazyme
Cystadene
Elaprase
Myozyme
Orfadin
Wilzin

Revlimid

• Szöveg

Fabrazyme
Replagal
Yondelis
Evoltra

• Szöveg

Glivec
Sutent

Nexavar
Sprycel
Tasigna
Exjade
Revatio

Hospital (DRG) Out-patient (indication-
linked reimbursement)

Tracleer
Ventavis
Lysodren
Volibris
Torisel
Kuvan
Nplate

5th International Symposium EBHC „HTA & Health Insurance”

S
e
sj

a
 4

 /
 S

e
ss

io
n

 4

147

Ubezpieczenia komplementarne w ewolucji systemów ochrony zdrowia – nacisk na leki 
oraz wyroby medyczne / Complementary insurance in the evolution of health care systems 
– emphasis on medicinal products and medical devices

David Danko 30 min.



www.ceestahc.org

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society

Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (23)

Complementary insurance may fit in well with risk-sharing
schemes

In Hungary, all risk-sharing schemes are incorporated into price-volume agreements between the
MAH and the National Health Insurance Fund.

Source: Adapted from Espín (2008) based on ISPOR

Used in Hungary

Used but only in patient-
name schemes

Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (24)

Complementary insurance may cover OMAD’s
that are otherwise not reimbursed

Acute conditions

Sub-chronic conditions

Definitive or lasting health
losses and other chronic

conditions

Low financial
burden on patients

(TOC)

Medium financial
burden on patients

(TOC)

High financial
burden on patients

(TOC)

?
?

?
Additionally, specific OMAD’s can be covered to provide preferential access to certain

therapies and/or for certain patient groups.

*: TOC – Total Ownership Cost of the patient, including asset maintenance, accessories and adjuvant technologies

?
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Complementary insurance can reimburse an OMAD even if it has 
not been pre-authorized for the patient

Pre-authorisation by the payer

• Used to double-check patient need in the case of OMAD’s
which are included in the formulary

• The payer’s physician participates in the OMAD prescription
process (e.g. as member of an extended rehabilitation team)

• Only usual patient documentation is needed, no individual
price bid

• If the need is justified, the payer reimburses the OMAD for
the patient

• Repeated use is permitted if the OMAD has impacted quality
of life beneficially

Dávid Dankó – Complementary insurance in pharma and medical device reimbursement, Krakow, 22 November 2010 (26)

Limitations of complementary insurance

Role mostly in offsetting co-payment

May counter health policy priorities

Offered by whom? (differentiated NHI packages, or
offered by private insurers)

Technical limitations (pharmacy systems)

Adverse selection
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tłumaczenie symultaniczne
simultaneous translation

z polskiego na angielski
Polish to English

z angielskiego na polski
English to Polish

tłumaczenie dyskusji
discussion translation

Wtorek
23 listopada 2010

Tuesday
November 23rd, 2010

Sesja 5 / Session 5
Rola HTA w tworzeniu polisy ubezpieczeniowej  

i koszyków ubezpieczeń dodatkowych
The role of HTA in developing an insurance policy  

and additional insurance packages

Godziny / Timing
12:00
14:20

Halina Kutaj-Wąsikowska, Marek Labon, Wija Oortwijn, 
Joanna Lis, Magdalena Władysiuk

Opis sesji / About the Session

Ocena technologii medycznych odgrywa bardzo istotną 
rolę przy tworzeniu polis ubezpieczeń zdrowotnych, zarówno 
gdy w danym kraju występuje monopson płatnika w syste-
mie zabezpieczeniowym, jak też w przypadku gry rynkowej 
instytucji ubezpieczeniowych. W pierwszym przypadku dla 
płatnika i polityków istotne jest utrzymanie dyscypliny finan-
sowej, choć także, powinno być, zabezpieczenie dobrego do-
stępu do świadczeń zdrowotnych, najważniejszych z punktu 
widzenia zdrowotności społeczeństwa, a więc świadczeń wy-
soce skutecznych i najbardziej opłacalnych z opcjonalnych. 
W przypadku gry rynkowej instytucji ubezpieczeń zdrowot-
nych, niezależnie od poziomu, na którym występuje, HTA 
dostarcza podstawowych informacji niezbędnych aktuariu-
szom do szacowania ryzyka poszczególnych polis. Bez infor-
macji uzyskanych w wyniku oceny technologii medycznych 
bardzo trudno osiągnąć złoty środek, czyli odnieść sukces bi-
znesowy tworząc jednocześnie atrakcyjną dla klientów ofer-
tę. HTA jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym 
na rzecz tworzenia koszyka podstawowego w krajach rozwi-
niętych, jednak rola raportów oceny technologii medycznych 
jest nawet większa, a proces oceny bardziej rygorystyczny, 
w przypadku tworzenia koszyka pozastandardowego czy ne-
gatywnego. Przykłady bolesnych lekcji wynikających z braku 
dokładnego uzasadnienia wykluczeń były już też przedsta-
wiane na jednym z poprzednich Sympozjów stowarzysze-
nia CEESTAHC. W przypadku koszyka pozastandardowego, 
z którego korzystają dodatkowe ubezpieczenia komplemen-
tarne konkurujące świadczeniami zdrowotnymi, HTA ma klu-
czowe znaczenie, zarówno w odniesieniu do zasad i praktyki 
tworzenia tego koszyka, a w związku z tym atrakcyjności 
jego zawartości dla potencjalnych klientów, jak również przy 
samym tworzeniu polis.

Health technology assessment plays a very significant role 
in the development of health insurance policies, both in the 
case of a payer’s monopsony in the security system, as well 
as in the case of market play of insurance institutions. In the 
first case, it is very important for the payer and politicians to 
maintain financial discipline, but it should also be important 
to secure proper access to health services which are most 
significant from the point of view of society’s health, and 
therefore highly effective and most cost-effective from the 
available options. In the case of market play of insurance 
institutions, regardless of the level in which it occurs, HTA 
provides basic information which is necessary for actuaries 
to assess the risk of particular policies. Without information 
obtained due to health technology assessment it is very dif-
ficult to reach the golden mean, that is achieving a business 
success and at the same time creating an offer which would 
be attractive for clients. HTA is a basic tool used for the pur-
pose of developing the basic benefits package in developed 
countries, however, in the case of developing a nonstandard 
or negative package the role of health technology assess-
ment reports is even greater and the process of assessment 
more strict – examples of painful lessons resulting from lack 
of exact/careful justification of exclusions have been already 
presented on one of the earlier CCESTAHC Society’s Sym-
posiums. In case of a nonstandard package, which is used 
by complementary additional insurances competing on he-
alth services, HTA is of key importance, both with referen-
ce to principles and practice of developing such a package, 
and therefore the attractiveness of its contents for potential 
clients, as well as with regard to the development of policies 
itself.

Temat wykładu / Lecture topic Prelegent / Expert Czas  / Duration

Czy istnieje potrzeba Evidence Based Hospital Management (EBHM)? / 
Is there a need for Evidence Based Hospital Management (EBHM)?

Halina 
Kutaj-Wąsikowska

Marek Labon
30 min.

Rola HTA w decyzjach refundacyjnych / The role of HTA in reimburse-
ment decisions

Wija Oortwijn 40 min.

Rola HTA w tworzeniu ubezpieczeń dodatkowych w ochronie zdrowia / 
The role of HTA in creating additional insurance policies in health care

Joanna Lis 30 min.

Analiza rekomendacji AOTM i ich wpływ na tworzenie koszyka po-
zastandardowego / Analysis of AHTAPol recommendations and their 
influence on the creation of the nonstandard services package

Magdalena  
Władysiuk

30 min.

Dyskusja / Discussion 10 min.
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Czy istnieje potrzeba Evidence Based Hospital Management (EBHM)? / Is there a need for 
Evidence Based Hospital Management (EBHM)?

Halina 
Kutaj-Wąsi-

kowska
Marek Labon

30 min.

Wydaje się, że  co do potrzeby takiego za-
rządzania szpitalem  powinno być wątpliwości , 
ponieważ koncepcja medycyny zachodniej jest 
oparta o wyłączne korzystanie z dowodów na-
ukowych w leczeniu / więc i w diagnostyce/. Ob-
szary, które nie były poddane krytyce naukowej, 
są obecnie włączane do głównego nurtu my-
ślenia naukowego. Należą do nich fizjoterapia, 
pielęgniarstwo, medycyna komplementarna, 
medycyna laboratoryjna, założenia architekto-
niczne w szpitalnictwie.

Paradoksem tak rozumianej ochrony zdrowia 
jest to, że w ostatnich 15 latach zasadniczej 
krytyce poddano aspekty działalności, które wy-
dawały się od dawna uregulowane pod kątem 
korzystania ze źródeł naukowych. Nieporozu-
mienie polega najprawdopodobniej na tym, że 
w sposób całkowicie niezgodny z metodologią 
naukową są w praktyce klinicznej wykorzysty-
wane jej ustalenia. świadomie nie piszę osiąg-
nięcia tylko ustalenia, ponieważ z najrozmait-
szych ustaleń naukowców, klinicyści w sposób 
dowolny i często przypadkowy przejmują nie-
które ustalenia, wykorzystując je w swojej pra-
cy. Dotyczy to modelu bardzo zaangażowanego 
klinicysty, który dużo czytając, wybiera niektóre 
szczególnie interesujące prace do zastosowania 
praktycznego. Tak w latach 80 – tych  powstały 
pojęcia :

„Healthy frog is not sick man” i pojęcie „ stylu 
praktyki” rozumianego jako leczenie tej samej 
choroby zupełnie inaczej w różnych ośrodkach.  
Oba zjawiska leżały u podstaw   powstania Bi-
blioteki Cochrane’a i EBM . Zaproponowano na-
rzędzia, które pozwalają na przejście od szcze-
gółowych stwierdzeń naukowych do praktyki 
wymagającej podejmowania efektywnych decy-
zji. Dziś nie budzi wątpliwości, że były to dzia-
łania konieczne. 

Medycyna laboratoryjna uchodziła przez lata 
za dziedzinę poddaną szczególnie ostrej kontroli 
jakości przy użyciu metod matematycznych, na 
skalę niestosowaną w codziennej praktyce od-
działów szpitalnych czy ambulatoriów. 

Okazuje się jednak, że podstęp technologiczny 
pod postacią gwałtownego zwiększenia rodza-
jów  różnorodnych analiz, pociągający za sobą 
wzrost wymagań co do jakości pobierania ma-
teriału biologicznego , jego transportu staje się 
barierą we właściwym korzystaniu z możliwości 
jakie daje nowoczesna medycyna laboratoryjna. 
Dla bezpieczeństwa szpitala i jego efektywności 
staje się istotne pytanie o to, które analizy mają 
największą „ moc diagnostyczną” , skoro różni 
producenci produkują wiele wersji testów wy-
krywających tę samą patologię . Podobnie jak w 
przypadku leków generycznych porównywanych 
z oryginałami, nie wszystkie testy mają taką 
samą wartość kliniczną . Współczesne wyma-
gania dotyczące tzw. laboratoriów medycznych 
kładą nacisk na obowiązek konsultowania wy-
ników bez względu na zgłaszaną  przez lekarzy 
klinicystów potrzebę. Evidence Based Laborato-
ry Medicine konkretyzuje nowe zadania w tym 
zakresie, a osoby promujące taki styl uprawiania 
szeroko rozumianej analityki medycznej, wska-
zują na konieczność zmian programów edukacji 
dla kierujących laboratoriami.

Problem specjalizacji we współczesnej medy-
cynie szpitalnej przybiera różne oblicza . Poza 
tworzeniem nowych tzw. podspecjalizacji, które 
wydzieliły się z tradycyjnych specjalności po-
wstał szeroki nurt  zadań mających charakter 
projektów, które należy powierzyć bądź to ze-
społom, bądź pojedynczym profesjonalistom 
medycznym. Zasada dedykowania istotnych 
problemów organizacji konkretnym ludziom po-
łączona z delegowaniem odpowiedzialności za 
prawidłową realizację zadania i autoryzacja tej 
odpowiedzialności nie budzą wątpliwości. 
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Refleksji wymaga jednak  zlecanie  coraz 
większego spektrum spraw z zakresu wiedzy 
klinicznej konsultantom, zajmującym się wy-
branymi problemami medycznymi traktowany-
mi jako wydzielone zadania:

antybiotykoterapia 

zakażenia 

zapalenia płuc

resuscytacje

transfuzjologia

farmakologia

Idea gromadzenia wielu konsultantów wo-
kół jednego chorego ma większe lub mniejsze 
uzasadnienie w zależności od zasad organizacji 
pracy oddziału. Dwa najczęstsze modele : kon-
sultancki i ordynatorski są  co do tej zasady nie-
porównywalne. 

Powstaje jednak pytanie ile rozwiązań  z mo-
delu konsultanckiego należy kopiować do mo-
delu ordynatorskiego. Oddanie części decyzji 
diagnostycznych i leczniczych osobom z ze-
wnątrz oznacza także przekazanie i rozłożenie 
odpowiedzialności na coraz większą grupę de-
cydentów. W praktyce wzrasta potrzeba oparcia 
opinii o obiektywne, sprawdzalne źródła.

 Wspomniane wcześniej zasady EBLM wpisu-
ją się w ten dylemat. Poszczególne  dyscypliny 
medyczne, tworząc własne wytyczne, stają się 
coraz bardziej hermetyczne dla innych dziedzin 
medycyny. Zjawisko to jest szczególnie dobrze 
widoczne na kongresach naukowych , gdzie po-
kazywane są postępy, ale i zagrożenia zidenty-
fikowane w danej specjalności. Nie oznacza to 
jednak, że inne dyscypliny przyjmują ten do-
robek jako naturalną oznakę postępu. Klasycz-
nym, choć groteskowym przykładem są donie-
sienia o niskim odsetku mycia rąk przez lekarzy, 
czego można się dowiedzieć na zjazdach mikro-
biologów, a nie stanowi to problemu na zjaz-
dach chirurgów. 

•

•

•

•

•

•

 Zidentyfikowane zagrożenia miejsc wkłucia 
opisywane przez tych samych mikrobiologów 
nie są powszechnie znane osobom dokonują-
cym tych zabiegów codziennie.

Pielęgniarstwo jako zawód ulega w ostatnich 
latach szczególnej transformacji. Liczne prace z 
zakresu EBNursing pokazują , że istnieje silna 
potrzeba oparcia działań tylko pozornie mniej 
kluczowych dla losów chorego niż stawianie roz-
poznań i podejmowanie decyzji leczniczych.

Powstanie CEBP / Centre for Evidence Based 
Physiotherapy /i misja tej organizacji wskazują, 
że także środowisko fizjoterapeutyczne dostrze-
ga konieczność metodologicznie poprawnego i 
systematycznego budowania swoich wytycz-
nych, nie kwestionując przy tym indywidualnych 
doświadczeń specjalistów. Ryzyko związane z 
hospitalizacją jest wieloaspektowe. Część tego 
ryzyka jest związana z posiadaną infrastrukturą 
szpitalną. W starych szpitalach wiele zagrożeń 
wynika ze sposobu organizacji przestrzeni , w 
której odbywa się leczenie. Zarządzanie  pra-
cą wykonywaną w takich obiektach odbywa się 
wbrew przestarzałemu układowi architektonicz-
nemu, dodatkowej pracy wymaga projektowanie 
rozwiązań organizacyjnych zapobiegających po-
tencjalnym incydentom zdarzeń niepożądanych, 
których prawdopodobieństwo wystąpienia w 
nowoczesnych obiektach jest znikome. Nie jest 
jednak oczywiste, że nowoczesny szpital to taki, 
jaki zbudowano przestrzegając wymogów pra-
wa budowlanego danego kraju. Evidence Based 
Hospital Design odpowiada jak  dzięki dobrze 
zaprojektowanej infrastrukturze zmniejszyć ry-
zyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych. 
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Świadome zarządzanie szpitalem niewątpliwie 
wymaga wiedzy o coraz powszechniej używanej 
w medycynie metodologii pozwalającej w spo-
sób najbardziej efektywny przejść od  publikacji  
badania naukowego do zastosowania w praktyce 
tych wyników , które są najbardziej miarodajne 
w codziennej praktyce. Ze względu na zmienia-
jącą się rolę chorego w relacjach z profesjonali-
stami medycznymi, potrzeba rzeczywistej edu-
kacji pacjentów staje się pierwszoplanowa.

Sposób informowania o planowanym lecze-
niu w zakresie podejmowania decyzji o wyborze 
najlepszej metody, jest przedmiotem dyskusji, 
a nawet sporów. Dotyczą one  przede wszyst-
kim zakresu informacji i jej postaci. Dąży się do 
tego by pacjent  nie zbagatelizował zagrożeń, 
ale też nie odstąpił od próby leczenia pod wpły-
wem lęku przed następstwami samej terapii. 
Nowym aspektem informowania jest świadome 
wskazywanie zagrożeń wynikających z kontaktu 
z personelem medycznym, także wynikających 
z jego elementarnej niedbałości. Zagrożenia te 
zdefiniowano na podstawie wieloośrodkowych 
badań z zakresu tzw. Patient safety. Nie jest 
opisana skuteczność tej metody w obniżaniu ry-
zyka powikłań i występowania incydentów zda-
rzeń niepożądanych. Oczekuje się jednak, że 
kolejny element kontroli jakości, tym razem w 
rękach samych chorych powinien przynieść wy-
mierne korzyści.

Rola zarządzających szpitalem , szczególnie w 
zakresie oceny i minimalizowania ryzyka zwią-
zanego z pobytem pacjentów wydaje się jas-
na. Zasadniczą trudnością jest określenie jakie 
źródła wiedzy powinny być w tym celu wyko-
rzystywane i czy istnieją obiektywnie najlepsze 
wzorce do praktycznego stosowania.

Pojęcie Evidence Based Hospital Management 
(EBHM) nie istnieje w powszechnym obiegu in-
formacji. Potrzeba wykorzystywania w zarządza-
niu szpitalem rozproszonej wiedzy o najwyższej 
z dostępnych wartości praktycznej wydaje się 
jednak oczywista. EBHM nie oznacza stosowa-
nia określonych metod zarządczych uznawanych 
jako najlepsze, bo jest to z przyczyn kulturowych 
niemożliwe. Tak jak nie ma jednego, uznanego 
za najlepszy modelu zarządzania instytucją  „for 
profit”, tak  nie  wypracowano uniwersalnego 
modelu dla instytucji „non profit”. Nie zmienia to 
faktu ,że należy dążyć do podejmowania decyzji 
zarządczych w oparciu o najlepsze źródła.

Oznacza to także  wykorzystywanie do podej-
mowania decyzji takich informacji, wytycznych, 
rozwiązań, które zostały uznane za wiarygodne 
w szerszym niż lokalny kontekście.
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Za rozwój polityki zdrowotnej w celu zapew-
nienia dobrego poziomu życia Holendrów odpo-
wiedzialne jest oficjalnie Ministerstwo Zdrowia, 
Opieki Społecznej oraz Sportu (VWS).

Nowy system ubezpieczeń zdrowotnych 
obejmujący wszystkich mieszkańców Holandii 
wszedł w życie 1 stycznia 2006r. Zgodnie z nową 
ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych, wszy-
scy mieszkańcy są zobowiązani do wykupienia 
ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy mieszkaniec 
zawrze w tym celu umowę o ustawowy pakiet 
niezbędnych świadczeń zdrowotnych z instytu-
cją ubezpieczenia zdrowotnego.

Holenderska Rada Ubezpieczeń Zdrowotnych 
(College voor zorgverzekeringen - CVZ) doradza 
Ministerstwu Zdrowia w sprawach (możliwej) 
refundacji (nowych) interwencji zdrowotnych. 

Procedura doradcza obejmuje ocenę techno-
logii medycznych oraz ich ocenę wartościującą’

CVZ stosuje cztery kryteria w procesie podej-
mowania decyzji refundacyjnych:

konieczność: czy choroba uzasadnia – zwa-
żając na kontekst społeczny – powołanie sie 
na zasadę solidarności’?

efektywność: czy interwencja spełnia stawia-
ne wobec niej oczekiwania w najszerszym 
znaczeniu?

opłacalność: czy stosunek kosztów i efektów 
jest – z perspektywy społecznej – do zaak-
ceptowania?

wykonalność: czy włączenie do ustawowe-
go pakietu niezbędnych świadczeń zdrowot-
nych jest wykonalne obecnie oraz na dłuższą 
metę? 

W niniejszej prezentacji omówię realność oraz 
pewne wyzwania metodologiczne holenderskie-
go procesu podejmowania decyzji refundacyj-
nych poprzez zaprezentowanie pewnych przy-
kładów.

•

•

•

•

The development of health policies to ensure 
the well-being of the Dutch is formally the re-
sponsibility of the Minister of Health, Welfare, 
and Sports (VWS).

A new health insurance system for all resi-
dents of the Netherlands came into force on 1 
January 2006. Under the new Health Insurance 
Act all residents are obliged to take out health 
insurance. Every resident will conclude a contra-
ct to that end with a health insurance company 
for a statutory healthcare package of essential 
health care. 

The Dutch Health Care Insurance Board (Col-
lege voor zorgverzekeringen - CVZ) advises the 
Ministry of Health on the (possible) reimburse-
ment of (new) medical interventions. The pro-
cess that is the basis for the advice is separa-
ted in an assessment and appraisal phase. CVZ 
uses four criteria in the coverage decision-ma-
king process: 

necessity: does the illness justify – given the 
context in society – a claim for solidarity?

effectiveness: does the intervention deliver 
what is expected of it in the broadest sense 
of the word?

cost-effectiveness: is the relationship be-
tween costs and effects of the intervention 
– from a societal perspective - acceptable?

feasibility: is inclusion in the statutory heal-
thcare package feasible now and in the long 
term?

In this presentation, I will discuss the feasi-
bility and some methodological challenges of 
the Dutch coverage decision-making process by 
means of presenting some examples. 

•

•

•

•
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The challenge of health systems

• Health systems wish to 
maintain high quality, 
innovative, and sustainable 
health care while managing 
health care budgets, 
safeguarding equity, access 
and choice

The need to set priorities

• ”Society simply cannot meet 
all medical needs, and 
certainly not all medical 
preferences, so it must 
decide which needs should 
be given priority and when 
resources are better spend elsewhere”

Daniels & Sabin, 2003
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Reimbursement decisions and HTA 

• Dimensions of allocation of health care resources:
- Which interventions should be reimbursed?
- Who has access to the intervention? 
- On the basis of what criteria?

• Health Technology Assessment (HTA) can help to 
answer these questions

HTA process

• “The assessment process consists of an analysis of the 
quality, findings and implications of the (mainly research) 
evidence available as it relates to the appraisal question 
and context. 

• The appraisal process, in contrast, is a consideration of the 
outputs of the assessment process within the context of 
additional information supplied by relevant parties. The 
appraisal decision is a judgment on the importance of a 
range of factors that differ from appraisal to appraisal.” 

• Linear process?
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Lessons from the Netherlands

• Health care and health policy in the Netherlands

• Reimbursement decisions and the role of CVZ 
(Health Care Insurance Board)

• The role of HTA

• Challenges to make legitimate decisions

Episodes in healthcare policymaking

• Health care reform can be divided in three episodes:

- equality: extending coverage and access
- cost control: e.g. fixing budgets, state planning, 
macro-efficiency
- market fundamentals: micro-efficiency

• Dutch health care is in third episode (but without 
giving up equality and cost control!)

Source: Cutler, J Ec Lit, XL, 881-906, 2002
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Sources: CBS & OECD Health Data
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Healthcare expenditures and life expectancy

The Dutch health care system

• Mix of private and public elements
• Still much (detailed) government regulation: 

insurance, drug licences, prices, quality, patient 
rights

• GP-gatekeeper system
• Health insurance before 2006 was a mixture of:

- mandatory public insurance (67%)
- voluntary private insurance (33%)

• From 2006: mandatory private insurance (100%)
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Health insurance act - 2006

• Obligation for all health insurers to provide 
services to all consumers without:

• risk selection
• premium differentiation

• An uniform benefits package with broad coverage: 
e.g. GP, hospital care, drugs, medical devices, 
rehabilitation, prevention, mental care, dental care 
(<22)

• Mandatory deductible per person (18+) per year: € 
165 in 2010

Health insurance act – consumer choice

• Annual choice of insurer and choice of insurance 
contract:
– - In kind, or reimbursement, or a combination
– - preferred provider arrangement
– - voluntary higher deductible: at most €650 per person 

(18+) per year

• Voluntary supplementary insurance: dental care, 
physiotherapy, spectacles, alternative medicine

• Competition between insurers & health care 
providers
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Netherlands on the road….

• Netherlands on the road 
towards regulated competition in health care

• The real test of the reform will be in the efficient 
provision of health services

• What role did/does/can HTA play?

Debate about choices in Dutch health care

• Guiding principles: equal access to all 
citizens, solidarity (no risk selection, 
obligation to insure), ensuring quality of life

• Debate started in 1980, intensified in 1990 
Choices in health care (Committee Dunning, 
1991): “Less essential care ought to be 
removed from the basic benefit package
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Use of criteria

• Introduction of four criteria (used as a funnel):

– Necessary care

– Effectiveness

– Efficiency

– Individual
responsibility

Health care package decisions I

• Dunning report did not lead to major changes

• Different notions of necessary care
Example: Lung transplantation

• Individual need: focus on patient selection (who 
should get priority)

• Professional interpretation: cost-effectiveness of 
transplantation

• Community interpretation: restore to adequate level 
of health and participation (‘normal functioning’)
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Health care package decisions II

• (Cost)-effectiveness criteria not applied consistently
• Lung transplantation: unfavourable cost-effectiveness 

was no obstacle for reimbursement
• Viagra: favourable cost-effectiveness not decisive

VIAGRA

Recent developments

• 2003: Health Council outlined the headlines for a 
compulsory benefit package (2006)

• 2006-2007: Council for Public Health and Health Care  
presented linear procedure for reimbursement decisions: 

– Assessment phase resulting in preliminary reimbursement decision:
• Necessary care - burden of disease tables (threshold min: 0.1)
• Cost-effectiveness - value for money (threshold of 80.000 Euro/QALY)

– Review of preliminary decision in an appraisal phase:
• Fairness – no discrimination regarding age, gender, ethnicity, SES
• Solidarity – no risk selection, income related premium

5th International Symposium EBHC „HTA & Health Insurance”

S
e
sj

a
 5

 /
 S

e
ss

io
n

 5

163

Rola HTA w decyzjach refundacyjnych / The role of HTA in reimbursement decisions
Wija  

Oortwijn
40 min.



www.ceestahc.org

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society

Reaction of the (former) Minister of Health

“I think it would be incredibly complicated 
to establish the value of a human life…I 
don’t think politicians can or should do 
this. I have no intention to establish an 
absolute limit”

???

Role of Health Care Insurance Board - CVZ

• CVZ is the benefit package authority

• Advises the Minister of Health within the 
boundaries of the macro budget = in/exclusion of 
health interventions in the benefit package

• Decision by Minister of Health – can change over 
time

– Example: oral contraceptives
– Priority setting is a continuous process!
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CVZ defined assessment criteria

Necessity: does the illness or the required care justify –
given the context in society – a claim for solidarity?

Effectiveness: does the form of care deliver what is expected 
of it in the broadest sense of the word?

Cost-effectiveness: is the relationship between costs and 
effects – from a societal perspective - acceptable? [10-80K]

Feasibility: is inclusion in the basket feasible now and in the 
long term?

Criteria apply to full scope of health care interventions

22

Appraisal in the Netherlands

• Initiative from politics in 2007

• Advisory committee (Advies Commissie Pakket
– ACP: 9 members) advises the Board of CVZ

Input:
• “Technical” results from the assessment
• Consultation: Interests of stakeholders
• ACP’s reactions and value judgments
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Suggested model for HTA

Assessment vs appraisal

• Appraisal may lead to (new) assessment
Example: Smoking cessation programs (SCP)
consist of behavioural treatment and drugs

• SCP are reimbursed because they are effective 
and cost-effective and they have a high burden of 
disease 

Q: are the drugs within the SCP also effective and 
cost-effective?
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State of the art of HTA in the Netherlands

• Assessment and appraisal are closely related in 
both directions (cyclic/iterative process)

• Appraisal is still work in progress

• Challenge: how to make legitimate social 
reimbursement decisions?

(Some) challenges facing us in making 
decisions

1. Fair allocation decisions ought to include all relevant 
actors

2. Depends on the principles and considerations that people 
think are important or relevant

3. Principles need to be made explicit to stimulate 
discussion about:

– the combinations of principles and their definitions
– their consistent application in different contexts
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1. Actors – whose views and values?

• Individual patient/health professional: treatment
with most health benefits 

• Healthcare system/policy maker: treatment with 
best health benefits relative to costs 

• Payer: treatment with lowest cost 

• Society: treatments with health and social 
benefits relative to other uses of public funds

Also academia, industry, carers etc..

2. What are the underlying principles?

• Justice is often not equal for different actors: e.g. 
health maximisation ($/QALY), rule of rescue

• Often not clear which principles are used

• Can differences of opinion of different stakeholders 
be understood in terms of methodological 
deficiencies of the HTA study, or does the 
controversy mask diverging views at a deeper 
level?
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Appraisal committee….?

I think there is someone 
with different values 
among us..

Taken from B. Hoffmann, presentation HTAi 2005, Rome

3. Legitimate decision-making process

• Participation in decision-making as equal partners

• Coherent with overall decision making

• Arguments to be grounded in evidence or ethical 
underpinning (principles)

• Transparent

• Consistently applied

• Sustainable

• Efficient
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Challenges facing us in making decisions

1. Fair allocation decisions ought to include all relevant 
actors – Q: who/when/how to involve them?

2. Depends on the principles and considerations that people 
think are important or relevant – Q: what are important 
principles?

3. Principles need to be made explicit to stimulate 
discussion about:

– the combinations of principles and their definitions
– their consistent application in different contexts
– Q: how?

Decision-making is not easy!

“Neither science nor economics will resolve the pain of 
choice. The best we can hope for is to strive to improve 
the process by which we reach the decisions”

Klein R, Day P & Redmayne S: Managing Scarcity, 1996

5th International Symposium EBHC „HTA & Health Insurance”

S
e
sj

a
 5

 /
 S

e
ss

io
n

 5

170

Rola HTA w decyzjach refundacyjnych / The role of HTA in reimbursement decisions
Wija  

Oortwijn
40 min.



www.ceestahc.org

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society

THANK YOU!

wija.oortwijn@ecorys.com
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The Netherlands
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Objective: The aim of this report was to describe the history of health technology
assessment (HTA) in the Netherlands.
Methods: This article is a descriptive review from two people who have been very much
involved in the events described and is based on review of relevant policy documents and
Web sites.
Results: HTA has been progressively developed in the Netherlands since (at least) the
early 1980s. Beginning in 1985, there were progressive attempts to expand and
institutionalized HTA in the Netherlands healthcare system. These attempts were
generally successful, but did not result in a national agency for HTA. An important
development in HTA in the Netherlands was a special fund (Ontwikkelingsgeneeskunde)
designed to support prospective HTAs with the main purpose of affecting insurance
coverage decisions. The administration of this fund moved progressively to broaden the
subjects chosen for analysis to include such subjects as chronic illness and disability. A
more-or-less hidden conflict developed in the question of the leadership and orientation of
this fund, with the result that it was largely moved to a more research-oriented and less
policy-oriented site.
Conclusions: The situation today is that HTA is visible and is used by the government in
policy decisions, especially in the areas of prevention and screening. In addition, HTA is
influential in insurance coverage decision making, especially in the field of
pharmaceuticals. The principles of HTA and evidence-based medicine are generally
familiar to physicians and other clinicians, however, the influence of HTA on clinical and
administrative decisions is less than in some other countries.

Keywords: Health technology assessment, History, The Netherlands, Decision making,
Health planning

The healthcare system of the Netherlands is made up of pri-
vate institutions and individuals to ensure essentially univer-
sal access to high-quality healthcare services. Hospitals are
largely private, general practitioners are private, and special-
ists work either in hospitals on salary or in private practice,
or both. However, the system is highly regulated to ensure
that high-quality care is provided with reasonable efficiency
to the entire population (4). Principles of equality, equity, and
solidarity are highly regarded. The Ministry of Health, Wel-
fare and Sport (referred to hereafter as Ministry of Health)
has the responsibility for ensuring that the system provides
necessary care to all.

The system has been in almost continual change for the
past decades. In 2006, the health insurance system changed
from a public/private mix to a private health insurance with

social conditions that is obligatory for every inhabitant of the
Netherlands (the so-called Health Insurance Act). The key
elements of this new act are (i) a new standard insurance
for all, (ii) citizens are allowed to change their insurance
company every year, (iii) insurance companies compete with
each other on price and the quality of care, (iv) customers
and insurers stimulate suppliers to provide better quality,
(v) and compensation for people with low incomes (16)

Presently, the system is being reformed to bring more
market forces into health care, with financial incentives de-
signed to make the system more efficient. In fact, what is
under way is a vast experiment.

Regulations include (i) regulation of drugs for effi-
cacy, safety and cost-effectiveness; (ii) increasing regulation
of medical devices; (iii) planning and regulation of health
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services (with strong controls over hospital-based technol-
ogy); (iv) budgets and payment controls aimed at controlling
costs, with a strong approach to defining a benefit package
available to all; (v) growing formal attention to quality of
care; and (vi) determining which forms of care are covered
by healthcare insurance.

DEVELOPMENT OF HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA)

HTA has been part of Dutch policy making for decades,
mainly through the work of the Health Council (Gezondhei-
dsraad), which advises the government on the state of science
regarding issues of health care, public health, and environ-
mental protection. In the early 1980s, however, the Health
Insurance Council (now the Health Care Insurance Board,
College voor zorgverzekeringen, CVZ) and the Ministry of
Health became concerned about the rapid developments in
health technology and their impact on health care and society,
especially in terms of cost (4).

Around 1982, the Health Insurance Council was under
increasing pressure from patients who demanded that the
costs of heart and liver transplants performed abroad should
be reimbursed by sick funds. Because of the ensuing debate,
the Health Insurance Council developed a report in 1985,
Limits to the Expansion of the Benefit Package (19), stating
that, in the future, all new major health technologies were
to be assessed for their efficacy and cost-effectiveness and
would be admitted to the benefit package according to their
priority.

In 1985, three major evaluations, of heart transplan-
tation, liver transplantation, and in vitro fertilization, were
funded by the Health Insurance Council and carried out in
academic centers (4). In the meantime, those procedures were
only provided in the context of the evaluations. After comple-
tion of the studies in 1988 and 1989, all three became part of
the benefit package, but with some delays in decision making.

During the 1980s and the 1990s, a series of policy-
oriented reports were carried out that either focused on HTA
or included HTA as part of future policy in the Netherlands.
In summary, all of these reports recommended a strong pro-
gram of HTA as part of Dutch health care (4;9;10;15).

An especially visible report was from the so-called
Dunning Committee, chaired by Professor Dunning, a promi-
nent academic cardiologist (8). The Committee recom-
mended in 1991 that four screens should be used to define a
basic benefit package available to all. First, is the care neces-
sary, meaning is it necessary to ensure normal function or to
protect life? Second, has the intervention proven to be effec-
tive in controlled clinical trials? Third, is the care efficient,
meaning has it been shown to be cost-effective by formal
analysis? And fourth, is it possible to leave the care up to
individual responsibility? This report was not totally imple-

mented, but it defined the terms of the debate and made HTA
essentially an essential part of government health policy.

Since 2006, the main role of the CVZ is managing the
benefit package of health care. An important task of the
CVZ is to give advice, both solicited and unsolicited, to
the Ministry of Health concerning which care is reimbursed
for what patients, and what the content of insured health
care should be. By assessing health interventions, the CVZ
assesses whether the intervention is defined as health care
as described in the laws, and whether it should be included
in or excluded from the benefit package. In assessing health
interventions, the CVZ uses four principles: (i) Necessity:
Does the disease or care needed justify, given the context in
society, a claim for solidarity? (ii) Effectiveness: Does the
intervention or care provision deliver what is expected of
it? (iii) Cost-effectiveness: Is the relationship between costs
and benefits acceptable? and (iv) Feasibility: Is it feasible and
sustainable, now and in the future, to include the intervention
or care provision in the benefit package? (12).

CREATING A FUND FOR HTA

In 1988, in the midst of the flurry of policy documents, the
Ministries of Health and of Education and Science, as well
as the Health Insurance Council, acted together to create
a national fund for investigative medicine (Commissie On-
twikkelingsgeneeskunde), with a budget of approximately
US$18 million a year (4). The fund was essentially used to
fund assessments of mostly new health technologies, carried
out in academic medical centers. The fund led to all eight
medical faculties developing programs of HTA. The assess-
ments were, at that time, prospective research, usually con-
trolled clinical trials with cost data collected simultaneously.
The main outcome of the resulting assessment was advice
from the Health Insurance Council to the Minister of Health
on whether a technology should be covered by insurance as
a routine or not.

A debate grew up around this fund, especially the fact
that it was administered by the Health Insurance Council.
Many were concerned that the Council would be mainly ori-
ented to containing healthcare costs, and not necessarily to
improving quality of care or promoting useful innovation. In
part, those who took this line were academics or part of the
research establishment who may have wished to have more
control over the funds. Also, the administrators of the fund
were moving to devote more resources to high-priority prob-
lems such as chronic diseases, mental health, and disabilities,
and to devote fewer resources to assessments of new hospital-
based technology. This change in the program was surely an
important part of the growing pressures to move the program
to a more academic and research-oriented environment. The
end result was to move the program to the Netherlands Or-
ganization for Health Research and Development (ZonMw).
In 2000, the Health Care Efficiency program—Programma
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DoelmatigheidsOnderzoek (with an annual budget of
12.2 million Euro)—was implemented and commissioned by
the Dutch Minister of Health, Welfare, and Sport. In 2001,
the first grants for this program were allocated (17).

THE DUTCH SOCIETY FOR HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT

The Dutch Society for HTA (Nederlandse Verengiging voor
Technology Assessment in de Gezondheidszorg—NVTAG)
was formed in 1995. The purpose was to provide a forum
mainly for the younger workers in HTA who would usually
have difficulty in gaining support to participate in the inter-
national society meetings. Today, the Society has approxi-
mately 150 members. It organizes at least one conference
each year, at which a prize for the best article of an excellent
young HTA researcher is presented. The Web site for the
Society is www.nvtag.nl.

THE NEED FOR AN HTA AGENCY

The need for a national HTA agency was debated and under
consideration for several decades. A report supported by the
Steering Committee for Future Health Scenarios proposed a
national HTA agency and system in 1987 (3). A follow-up
report by some of the same authors examined this idea further
in 1995 (2). However, for reasons that never became clear,
there were no serious moves in that direction. Part of the
reason was surely that the Dutch orientation to government
is that it should function largely to make private initiatives
possible.

The result has been that HTA has never been as strong
in the Netherlands as it could have been. After the move of
the investigative medicine fund to ZonMw, the orientation
became less policy oriented and more oriented to scientific
and clinical issues. HTA seems less important now than it
did 10 years ago, with some exceptions.

COVERAGE POLICY FOR
PHARMACEUTICALS

Coverage of pharmaceuticals is similar to general coverage
in the Netherlands, but is further developed and based on the
Dunning Committee principles. The process requires formal
economic analysis, should the pharmaceutical industry want
to settle a price outside the existing reference pricing system.

In 1997, the Minister of Health asked the Health Insur-
ance Council to formulate guidelines for pharmacoeconomic
evaluation. The resulting 19 guidelines (6) are based on Cana-
dian pharmacoeconomic guidelines (5) and focus on target
groups, the perspective of study, indications, methods of anal-
ysis, definition of costs, methods for measuring costs, deter-
mination and valuation of quality of life, the reference treat-
ment to be used, outcome measures, reliability, validity, and

results. According to these guidelines, a cost-effectiveness
analysis should be performed on those pharmaceuticals for
which the manufacturer claims added value compared with
existing treatment options. The responsibility of perform-
ing pharmacoeconomic research lies with the manufacturer.
This means that a manufacturer needs to demonstrate in-
formation on cost-effectiveness of the new pharmaceutical
before claiming additional value of this new pharmaceuti-
cal compared to existing interventions. The new system was
implemented on a voluntary basis, before it came into full
use in 2005 (7;18;20). Hence, economic evaluations play a
role in decision making on these new and innovative drugs.
However, for “me too” drugs, the reference pricing system,
guaranteeing a set upper price for the majority of drugs, does
not include any incentive to make the pharmaceutical market
more efficient. Therefore, Dutch government’s attempts to
control pharmaceutical spending have been successful only
to a limited extent.

PREVENTION IN THE NETHERLANDS

Prevention policy in the Netherlands is especially interest-
ing. The Dutch government has given a strong endorsement
to prevention (1). Primarily, the Ministry of Health is respon-
sible for policy regarding the following aspects of prevention:
(i) prevention of diseases by immunization, screening, and
medication; (ii) health protection by developing and enforc-
ing laws and legislation (for example, on smoking in public
spaces); and (iii) health promotion by offering general infor-
mation and tailor-made advice and the creation of physical
surroundings that stimulate healthy behavior (14).

The general policy of the government is that prevention
programs should meet high standards of effectiveness and
efficiency as well as ethical, legal, and social acceptability.
Health problems are chosen as priorities on the basis of cri-
teria such as the burden of disease and the availability of
effective and acceptable preventive interventions. Funding is
available to examine the questions of the burden of disease
and the effectiveness of preventive interventions addressed
to them.

SCREENING IN THE NETHERLANDS

Screening is part of the Netherlands policy for prevention.
In 1986, the Dutch Ministry of Health funded a study of the
effects of breast cancer screening on mortality and morbidity
if such a program were implemented in the Netherlands (11).
Data from pilot projects in two cities were used to develop a
national model on breast cancer screening, including a cost-
effectiveness analysis. The results were positive in terms of
both health outcomes and cost-effectiveness. This was the
first cost-effectiveness analysis done in the Netherlands for
the purposes of policy making.
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At the same time, the government and the parliament
were concerned that screening could be expensive and could
also result in physical or mental harm to those taking part
in a program. Therefore, the Parliament passed a law on
population screening in 1996 (13). The law states that all
proposals for population screening must seek approval from
the Minister of Health before they are launched. The law
further provides that all proposals for population screening
should be presented to a special committee based at the
Health Council. The Committee advises the Minister, and
also carries out other tasks, such as monitoring on-going
screening programs.

The problem with screening is that it is in fact difficult to
control. Much screening is done as opportunistic screening.
A patient visits a physician and a diagnostic test is used to
screen that person and the diagnostic test is paid for. Sev-
eral cases, including screening for prostate cancer and ultra-
sound screening in pregnancy are done frequently, despite
lack of proven efficacy and reports advising against such
practices.

DISCUSSION

HTA has now been implemented in a widespread manner in
the Netherlands for approximately 20 years. HTA is quite vis-
ible, but mainly as cost-effectiveness studies. Coverage pol-
icy, especially concerning pharmaceuticals, relies greatly on
such studies. These studies are well-accepted by policy mak-
ers. Clinicians, especially academic physicians seem more
involved in evidence-based medicine, meaning that they use
mainly information on efficacy, and in an unsystematic way.
The general public has been little involved in these develop-
ments.

In the opinion of the authors, the struggle for control of
the HTA programs between policy makers, especially those
involved with health insurance, and clinical investigators has
not been of benefit to the field. The desirable course would
have been to develop a national HTA agency, as most other
countries with effective HTA activities have done. Today, al-
though HTA is a visible activity, and most physicians would
state that evidence-based medicine is an important concept
that should guide health services, HTA activities have a lim-
ited impact on clinical practice.

On the other hand, the Dutch government has become
very involved in prevention and screening and has made
HTA an important part of these activities. As a result, the
Netherlands has one of the best prevention programs in the
world.
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Polish to English

z angielskiego na polski
English to Polish

tłumaczenie dyskusji
discussion translation

Wtorek
23 listopada 2010

Tuesday
November 23rd, 2010

Sesja 6 / Session 6
Watch Health Care. Kolejka, jako technologia  

o udowodnionej szkodliwości
Watch Health Care (WHC) – a queue as a technology  

of proven harmfulness

Godziny / Timing
15:20
16:50

Krzysztof Łanda, Tomasz Romańczyk, Adam H. Pustelnik

Opis sesji / About the Session

Fundacja Watch Health Care (WHC) została zarejestrowa-
na w dniu 2 kwietnia 2010 r. w Krakowie. Misją Fundacji jest 
dostarczanie 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 w Polsce. 
Informacja ta kierowana jest do: decydentów w ochronie 
zdrowia, osób chorych i zdrowych oraz instytucji ubezpie-
czeń dodatkowych. Zbierane informacje dotyczą ograniczeń 
dostępu do świadczeń tak, jak to odbiera pacjent, a więc 
ukazują często smutną rzeczywistość widzianą oczami cho-
rego. Do najczęściej zgłaszanych rodzajów ograniczeń do-
stępu można zaliczyć: kolejki, limitowanie świadczeń przez 
ograniczenie wielkości kontraktu, zaniżona (błędna) wycena 
prowadząca do selekcji chorych, etapowość leczenia i róż-
nego rodzaju przeszkody biurokratyczne, zawężone kryteria 
włączania do PT, współpłacenie, brak standardów postępo-
wania i inne. Ograniczenia w dostępie do świadczeń z ko-
szyka „gwarantowanego” są przedstawiane w formie rankin-
gu. W tym obszarze głównym kryterium rankingującym jest 
opłacalność, czyli stosunek kosztu do uzyskiwanego efektu 
zdrowotnego. Dodatkowe kryteria rankingujące obejmują: 
wpływ na zdrowie publiczne, wpływ na zdrowie jednostki, 
efektywność/siłę interwencji, stopień uciążliwości ogranicze-
nia dostępu, waga liczby zweryfikowanych świadczeniodaw-
ców i niepewność oszacowań opłacalności. Prezentowane 
są również świadczenia spoza koszyka gwarantowanego, 
czyli świadczenia, które dziś nie są finansowane w Polsce 
w ramach składki podstawowej. W tym obszarze głównym 
kryterium rankingującym jest przewaga w sile interwencji 
względem najskuteczniejszej opcji postępowania, czyli efek-
tywność kliniczna. Do pozostałych kryteriów należą: wpływ 
na zdrowie publiczne, wpływ na zdrowie jednostki i niepew-
ność oszacowań siły interwencji.

Watch Health Care (WHC) Foundation was registered on 
2 April 2010 in Cracow. The mission of the Foundation is 
providing broad, competent, credible and evidence-based 
information on the disproportion of financial means and the 
contents of the package and the limitations of access to he-
alth care in Poland. This information is directed at: decision 
makers in health care, patients and healthy people and ad-
ditional insurance institutions. The collected information re-
gards limitations in access to health services as seen by the 
patient, and therefore depicts the patient’s often sad reality. 
The most often reported types of access limitations are as 
follows: queues, reducing services by way of limiting the size 
of the contract with the National Health Fund, undervalued 
(erroneous) evaluation leading to selecting patients, stepwise 
treatment and red tape, narrowed down criteria of including 
to therapeutic programs, copayment, lack of procedure stan-
dards and others. Limitations of access to services included 
in the “guaranteed” package are presented in the form of a 
ranking. In this field the main criterion is cost-effectiveness 
- the relation of cost to the received health benefit. Additio-
nal ranking criteria comprise: influence on public health, in-
fluence on the patient’s health, effectiveness/strength of an 
intervention, the degree of difficulties resulting from limited 
access, the importance of the number of service providers 
and the uncertainty of estimations towards the cost-effec-
tiveness. There are also presented services which are not 
included in the guaranteed package, that is services which 
currently are not financed from basic contributions in Poland. 
In this field the main ranking criteria is the advantage in the 
strength of an intervention compared to the other most ef-
fective treatment option, that is efficacy. Other criteria are: 
impact on public health, impact on the patient’s health and 
the uncertainty of estimation towards the strength of an in-
tervention.

Temat wykładu / Lecture topic Prelegent / Expert Czas  / Duration

Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni /  
The korektorzdrowia.pl (WHC) website from the inside

Krzysztof Łanda 35 min.

Platforma certyfikacji świadczeniodawców – prosta droga do świadcze-
nia / A platform of the service providers’ certification – an easy way to 
a medical service

Tomasz Romańczyk 30 min.

Szpitalne, komercyjne ubezpieczenia zdrowotne, czy jesteśmy już na 
nie gotowi? / Comercial Hospital Health Insurance, are we ready  
for it?

Adam H. Pustelnik 20 min.

Zakończenie Sympozjum / Closure of the Symposium: Jacek Siwiec 5 min.
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.

W marcu 2010 roku Fundacja Watch Health 
Care (WHC) rozpoczęła realizację projektu Ko-
rektor Systemu Zdrowia. Na stronie interneto-
wej WHC prezentowane są procedury medyczne 
i świadczenia zdrowotne, znajdujące się w ko-
szyku świadczeń gwarantowanych, które cha-
rakteryzują się wysoką, niezaprzeczalną sku-
tecznością oraz wysoką opłacalnością, a których 
podaż jest dziś dalece niewystarczająca, biorąc 
pod uwagę najbardziej oczywiste i podstawowe 
potrzeby osób chorych.

W ramach prezentacji zostaną przedstawio-
ne standardy, dotyczące działalności Fundacji 
WHC, inspiracja dla jej powstania oraz główne 
cele, misja, partnerzy i instytucje wspierające 
projekt.

Misją Fundacji jest dostarczenie decydentom w 
ochronie zdrowia możliwie szerokiej, kompletnej 
i opartej na naukowych podstawach informacji 
o ograniczeniach w dostępie do podstawowych 
świadczeń zdrowotnych oraz przekazywanie in-
formacji chorym do jakich procedur medycznych 
mogą spodziewać się ograniczonego dostępu. 
Prezentowane rankingi stanowić będą również 
ważne źródło danych dla dodatkowych ubezpie-
czeń zdrowotnych w Polsce, w szczególności dla 
ubezpieczeń komplementarnych, poprzez wska-
zanie dodatkowych skutecznych metod leczenia 
pozostających dziś poza koszykiem świadczeń 
gwarantowanych.

Ranking WHC ma na celu przede wszystkim 
pomoc chorym, którzy pomimo tego, że płacą 
składki na podstawowe ubezpieczenie zdrowot-
ne, słusznie czują się poszkodowani w wyniku 
ograniczonego dostępu do podstawowych i wy-
soce opłacalnych świadczeń zdrowotnych.

In March 2010 the Watch Health Care (WHC) 
Foundation commenced work on the project 
Korektor Sytemu Zdrowia (Health Care System 
Corrector). Medical procedures and health ser-
vices included in the guaranteed services packa-
ge,  which are characterized by high, unquestio-
nable effectiveness and high cost-effectiveness, 
and the supply of which is currently insufficient 
with regard to the most obvious and basic pa-
tient needs, are presented on the WHC websi-
te.

Within this presentation, standards regarding 
the activity of the WHC Foundation, the inspi-
ration for its establishing and the main aims, 
mission, partners and institutions supporting 
the project will be presented.

The mission of the Foundation is to provide 
the broadest, most complete and evidence-ba-
sed information on limitations in access to he-
alth services and to provide information to pa-
tients regarding medical procedures to which 
they can expect limited access. The presented 
rankings will also comprise an important source 
of data for additional health insurances in Po-
land, especially complementary insurances by 
indicating additional effective methods of tre-
atment which are currently not included in the 
guaranteed services package.

The WHC register aims mostly at helping pa-
tients who, despite the fact that they pay basic 
health insurance contributions, rightly feel ag-
grieved due to limited access to basic, highly 
cost-effective health services.
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Zgłoszenia, dotyczące ograniczeń w dostępie 
do podstawowych świadczeń opieki zdrowot-
nej, pozyskiwane są od: pacjentów, lekarzy, 
poprzez aktywne wyszukiwanie i ankietowanie 
przez wolontariuszy i koordynatorów Fundacji. 
Następnie, po przygotowaniu karty rankingują-
cej dla danego zgłoszenia, ma miejsce proces 
oceny poprawności uzyskanych informacji oraz 
czasu oczekiwania u dodatkowych świadczenio-
dawców. Sprawdzone dane zamieszczane są na 
stronie internetowej, a po upływie sześciu mie-
sięcy ponownie weryfikowane.

Informacje na stronie internetowej WHC 
prezentowane są w formie rankingu w dwóch 
obszarach: świadczeń z koszyka gwarantowa-
nego oraz świadczeń spoza koszyka gwaran-
towanego. Koszyk świadczeń gwarantowanych 
to zakres świadczeń (diagnostycznych, chirur-
gicznych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, 
leków, itp.) oraz procedur zdrowotnych finan-
sowanych ze środków publicznych (pochodzą-
cych ze składek na podstawowe ubezpieczenie 
zdrowotne), wykonywanych przez świadczenio-
dawców (szpitale, przychodnie, itp.) na rzecz 
pacjentów ubezpieczonych w powszechnym sy-
stemie ubezpieczenia zdrowotnego.

WHC stanowić będzie zatem źródło sprawdzo-
nej informacji dla płatnika i decydentów, które 
ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych 
powinny być zlikwidowane w pierwszej kolejno-
ści, jako te najbardziej uciążliwe dla chorych. 
Ewidencja WHC wskaże więc te świadczenia, do 
których dostęp w pierwszej kolejności powinien 
być zapewniony, i których podaży w żadnej mie-
rze nie powinno się ograniczać.

Reports regarding limitations to assess to ba-
sic health care services are obtained from pa-
tients, doctors, by active searching and survey-
ing performed by the Foundation’s volunteers 
and coordinators. Afterwards, after the ranking 
card for a given report is prepared, the verifica-
tion process of the correctness of the obtained 
information and the time for awaiting at additio-
nal service providers is performed. The verified 
data is included on the website after six months 
they are verified again.

Information on the WHC website is presented 
in the form of a ranking in two fields: services 
included in the guaranteed package and servi-
ces not included in the guaranteed package. The 
guaranteed health services package includes a 
range of services (diagnostic, surgical, prophy-
lactic, rehabilitating, drugs etc.) and health care 
procedures financed from public funds (from 
contributions to the basic health insurance) 
carried out by service providers (hospitals, out-
patient clinics, etc.) for the benefit of patients 
insured in the public health insurance system.

WHC will therefore constitute a source of ve-
rified information for the payer and the decision 
makers about which access limitations to health 
services should be eliminated in the first instan-
ce due to the difficulty they cause to patients. 
The WHC register will thus indicate those servi-
ces, to which access should be ensured in the 
first instance and the supply of which should by 
no means be limited. 

Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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1www.korektorzdrowia.pl

Fundacja WHC

• Fundacja Watch Health Care rozpocz a dzia alno
15 marca 2010 roku

• Zg oszenia dotycz ce ogranicze w dost pie do wiadcze
zdrowotnych pozyskiwane s od: pacjentów, lekarzy, poprzez 
aktywne wyszukiwanie i ankietowanie przez wolontariuszy
i koordynatorów Fundacji
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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KOSZYK WIADCZE
GWARANTOWANYCH

rodki ze sk adki podstawowej
OBSZAR A OBSZAR B

tanie drogie

A+B = REALNY KOSZYK NEGATYWNY

KSI YCE MARSA: 
DEIMOS (Z GR. TRWOGA)  I PHOBOS ( Z GR. STRACH)

3www.korektorzdrowia.pl

Mo liwo ci zbilansowania zawarto ci BBP
i wielko ci rodków ze sk adki

podstawowej

• Zwi kszenie sk adki zdrowotnej (podatku na 
zabezpieczenie zdrowotne) lub wprowadzenie 
wysokiego wspó p acenia nie tylko do leków 
refundowanych

• Usuni cie z BBP (basic benefit package, koszyk 
wiadcze gwarantowanych) wiadcze drogich i 

ma o op acalnych

• Wprowadzenie dodatkowych ubezpiecze
komplementarnych

4www.korektorzdrowia.pl
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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Obszar A Obszar B

C/E czyli OP ACALNO jest 
g ównym kryterium rankinguj cym

Przewaga w sile interwencji wzgl dem 
najskuteczniejszej opcji post powania

EFEKTYWNO KLINICZNA jest 
g ównym kryterium rankinguj cym

Pozosta e kryteria rankinguj ce:
• Wp yw na zdrowie publiczne
• Wp yw na zdrowie jednostki
• Efektywno /si a interwencji
• Stopie uci liwo ci ograniczenia
dost pu
• Waga liczby wiadczeniodawców
• Niepewno oszacowa
op acalno ci

• Wp yw na zdrowie publiczne
• Wp yw na zdrowie jednostki
• Niepewno oszacowa si y
interwencji

Kryteria rankinguj ce WHC

5www.korektorzdrowia.pl

Istotna jest skala zjawiska

Wystarczy cz
obrazu by dostrzec 
wag i zakres 
ogranicze dost pu
do wiadcze
w Polsce

6www.korektorzdrowia.pl
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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Partnerzy Fundacji WHC 
(pa dziernik 2010)

7www.korektorzdrowia.pl

Formy wspó pracy w ramach 
partnerstwa

• Promocja logotypu oraz witryny partnerów poprzez zamieszczenie ich 
na stronie internetowej Fundacji

• Sta a wymiana informacji z zakresu ogranicze w dost pie do 
wiadcze o udowodnionej skuteczno ci klinicznej i metod sprawnego 

zarz dzania koszykiem wiadcze gwarantowanych oraz 
pozastandardowych w Polsce

• Promocja naukowych metod zapewniaj cych zbilansowanie zawarto ci
koszyków towarzystw i instytucji ubezpiecze zdrowotnych z 
wielko ci rodków ze sk adek osób obj tych ubezpieczeniem

• Zapewnienie miejsc na konferencjach organizowanych przez 
partnerów

• Umo liwienie promocji dzia alno ci na konferencjach, warsztatach, 
spotkaniach, czy sympozjach organizowanych przez partnerów

• Inne uzgodnione formy promocji i kszta towania dobrego wizerunku 
partnerów

8www.korektorzdrowia.pl
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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Instytucje wspieraj ce Fundacj
WHC (pa dziernik 2010)

9www.korektorzdrowia.pl

Wsparcie polega na

• Pomocy finansowej

• Pomocy rzeczowej – nieodp atne
wykonywanie pracy na rzecz Fundacji WHC

• Bardzo korzystne stawki na us ugi zamawiane 
przez Fundacj WHC

10www.korektorzdrowia.pl
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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Etapy umieszczania zg oszenia
na stronie www (obszar A)

• pacjenci
• lekarze
• piel gniarki
• pozostali pracownicy 
s u by zdrowia 11www.korektorzdrowia.pl

Etapy umieszczania zg oszenia
na stronie www (obszar A)
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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Karta rankinguj ca

13www.korektorzdrowia.pl

Karta rankinguj ca

14www.korektorzdrowia.pl
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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Karta rankinguj ca

15www.korektorzdrowia.pl

Zg oszenie nowego problemu z koszyka 
wiadcze gwarantowanych (obszar A) 
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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Wskazanie/choroba –
formularz standaryzowany

17www.korektorzdrowia.pl

Opis ograniczenia dost pu –
formularz standaryzowany

18www.korektorzdrowia.pl
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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Zg oszenia ograniczenia dost pu do 
wiadcze z koszyka wiadcze

gwarantowanych

(obszar A)

19www.korektorzdrowia.pl

Zg oszenia o najwi kszej
wadze punktowej

20www.korektorzdrowia.pl
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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Zg oszenia o najwi kszej
wadze punktowej

21www.korektorzdrowia.pl

Przyk adowe zg oszenie

22www.korektorzdrowia.pl
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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Przyk adowe zg oszenie

23www.korektorzdrowia.pl

wiadczeniodawcy prywatni

24www.korektorzdrowia.pl
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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wiadczeniodawcy prywatni

25www.korektorzdrowia.pl

wiadczenia spoza koszyka wiadcze
gwarantowanych (obszar B) – niedost pne w 

ramach sk adki podstawowej na 
ubezpieczenie zdrowotne
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
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35 min.
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Zg oszenia o najwi kszej
wadze punktowej

27www.korektorzdrowia.pl

Zg oszenia o najwi kszej
wadze punktowej
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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Polisy

W zak adce znajd si logotypy oraz 
odwo ania do towarzystw ubezpiecze
zdrowotnych, które pokrywaj konkretne
wiadczenie spoza koszyka gwarantowanego 

w swojej polisie ubezpieczenia 
komplementarnego lub mieszanego 
(suplementarno – komplementarnego)

29www.korektorzdrowia.pl

Konferencje

Od I kwarta u 2011 roku  WHC organizowa b dzie cykl 
konferencji zatytu owany:

„Innowacje w … (dziedzina medycyny)
– ocena dost pno ci w Polsce”

• Informacje wkrótce na stronie internetowej 
www.korektorzdrowia.pl

• Serdecznie zapraszamy

www.korektorzdrowia.pl 30

5th International Symposium EBHC „HTA & Health Insurance”

S
e
sj

a
 6

 /
 S

e
ss

io
n

 6

194

Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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Zapraszam do wspó pracy
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Portal korektorzdrowia.pl (WHC) od kuchni / The korektorzdrowia.pl (WHC) website  
from the inside

Krzysztof 
Łanda

35 min.
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Platforma certyfikacji świadczeniodawców – prosta droga do świadczenia / A platform of the 
service providers’ certification – an easy way to a medical service

Tomasz  
Romańczyk

30 min.

Platforma Fundacji Watch Health Care  (WHC) 
z rankingiem ograniczeń dostępu do świadczeń 
medycznych wraz ze wzrostem liczby zgłoszeń 
staje się coraz bardziej wiarygodnym obra-
zem faktycznych ograniczeń z jakimi styka się 
pacjent poszukujący  możliwości wykonania 
określonego świadczenia. Obraz ten, oparty na 
wiarygodnych i zweryfikowanych przez niezależ-
nych ekspertów danych jest jedynie opisem tych 
ograniczeń i realnych barier dostępu do świad-
czeń w ramach koszyka „gwarantowanego” jak 
i spoza niego. Z punktu widzenia pacjenta,  ale 
również personelu medycznego poszukujące-
go najlepszych możliwości leczenia dla chorych 
zwracających się o pomoc platforma ta nie ofe-
ruje i nie może oferować jakichkolwiek wskazań 
ułatwiających poszukiwanie konkretnego świad-
czeniodawcy oferującego dane świadczenie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w TUV-
NORD Polska opracowano i rozpoczęto wdroże-
nie udostępniania platformy (portalu)  ze zwe-
ryfikowanymi informacjami zawierającymi listy 
certyfikowanych świadczeniodawców oferują-
cych rankingowane  na stronach WHC świadcze-
nia medyczne. Platforma ta będzie odnosiła się 
do listy świadczeń gwarantowanych w ramach 
koszyka podstawowego jak i spoza tego koszy-
ka, a w odniesieniu do świadczeniodawców nie-
publicznych będzie obejmowała również świad-
czenia wykonywane odpłatnie. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że wszyscy świadczeniodawcy 
umieszczeni na tym portalu wykonują poszuki-
wane świadczenia  oraz  zostali zweryfikowa-
ni w trakcie procesu certyfikacji przez trzecią 
stronę (jednostkę certyfikującą). Certyfikacja 
tych zakładów opieki zdrowotnej jest jednych z 
podstawowych elementów weryfikacji wdroże-
nia systemów zarządzania jakością oraz jakości  
procesu udzielania usług zdrowotnych. Oprócz 
czynników zewnętrznych, na które świadcze-
niodawca ma ograniczony wpływ (płatnik, sy-
stem opieki zdrowotnej), na jakość udzielanych 
świadczeń  istotny wspływ mają czynniki we-
wnętrzne realizacji świadczeń. Wśród nich istot-
ne jest pro-jakościowe myślenie kierownictwa 

The Watch Health Care Foundation Platform 
and its ranking of limitations in access to heal-
th services alongside the increase in reports of 
such limitations is becoming a more and more 
reliable reflection of the actual limitations with 
which patients seeking for the possibility to use 
a certain service is faced. This depiction of the 
patients’ reality, though based on reliable data 
verified by independent experts, is only a des-
cription of the real barriers in access to services 
within and beyond the guaranteed services pa-
ckage. However, this platform does not and can-
not offer any recommendations for simplifying 
the process of searching for a specific service 
provider offering the given service. This refers 
to both the patients’ and the medical personnel’s 
perspectives, as both groups engage in sear-
ching for the best treatment opportunities.

In order to appease these needs, TUV-NORD 
Polska has designed and launched the imple-
mentation of the platform (portal) presenting 
verified information on healthcare services, 
including lists of certified service providers of-
fering health care services ranked on the WHC 
website. The platform will refer to the list of 
guaranteed services within and beyond the ba-
sic package, and, concerning non-public service 
providers, it will also include payable services. 
It ought to be emphasized here that all service 
providers listed on the platform render the sear-
ched services and have been verified during the 
certification process by a third party (certifying 
unit). The certification of these health care cen-
tres is one of the basic elements of verification 
of quality management systems implementa-
tion and healthcare services rendering process. 
In the case of the quality of rendered services, 
it is influenced not only by external factors, 
which the service provider can influence only to 
a limited extent (payer, healthcare system), but 
also by internal factors. One of the latter is the 
quality-oriented attitude of the management 
and employees, which stems from the quality-
oriented philosophy of healthcare sector organi-
zation development, subjective thinking about 
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oraz pracowników, mające korzenie w pro-ja-
kościowej filozofii rozwoju organizacji sektora 
ochrony zdrowia, podmiotowe myślenie o pa-
cjencie, a także dobry klimat pracy sprzyjający 
świadczeniu dobrych usług.

Portal oferujący informacje o możliwości  wy-
konania konkretnego świadczenia u tak zwery-
fikowanego świadczeniodawcy może stanowić 
znaczne ułatwienie w poruszaniu się w coraz 
bardziej skomplikowanym systemie ochrony 
zdrowia przede wszystkim dla pacjenta, ale 
również dla tych, którzy planują proces diag-
nostyczno terapeutyczny zarówno pojedynczym 
chorym jak i ich grupom. 

Platforma certyfikacji świadczeniodawców – prosta droga do świadczenia / A platform of the 
service providers’ certification – an easy way to a medical service

Tomasz  
Romańczyk

30 min.

the patient, as well as the pleasant atmosphere 
at work which is beneficial for rendering good 
services.

The portal offering verified information about 
the possibility of using a specific service rende-
red by a particular service provider might no-
tably simplify the process of paving one’s way 
through the increasingly complicated healthcare 
system, especially for the patient, but also for 
those who are planning a diagnostic and thera-
peutic process, both for individual and groups 
of patients.
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Szpitalne, komercyjne ubezpieczenia zdrowotne, czy jesteśmy już na nie gotowi? / Comercial 
Hospital Health Insurance, are we ready for it?

Adam H. 
Pustelnik

20 min.

Na leczenie wydajemy rocznie ponad 85 mld 
złotych z czego środki publiczne stanowią ok. 
70% (55 mld złotych). 

Na leczenie szpitalne wydamy w roku 2010 
ok. 23 mld złotych, pieniądze te prawie w 100% 
będą środkami publicznymi. Równocześnie w 
kolejce do pieniędzy NFZ (nie do łóżka, nie do 
lekarza) czeka ok. 650 tysięcy pacjentów, dłu-
gość tej kolejki stale rośnie. 

Brak środków to nie jedyny problem szpital-
nictwa w Polsce, dochodzą do tego braki perso-
nelu, wzrastające ponownie zadłużenie szpitali 
publicznych oraz brak rzetelnej, zgodnej z real-
nym kosztem wyceny świadczeń medycznych. 

Czy panaceum na niewydolność systemu 
leczenia szpitalnego mogą być komercyjne 
ubezpieczenia? 

Czy istnieją warunki do ich rozwoju oraz czy 
środki pozyskane przez prywatnych ubez-
pieczycieli, rzeczywiście zasilą publiczne pla-
cówki?

W chwili obecnej na polskim rynku tylko trzech 
ubezpieczycieli oferuje zdrowotne produkty 
szpitalne. Ze względu na niedoskonałe regulacje 
prawne, zakres działalności tych ubezpieczycieli 
– tak samo jak zakres dostępnych procedur me-
dycznych – jest mocno ograniczony. 

Korzyści z funkcjonowania komercyjnych 
ubezpieczycieli zdrowotnych, odnoszą wszyscy, 
zarówno pacjenci, szpitale oraz cały system 
ochrony zdrowia. Jednak brak świadomości ist-
nienia tego typu rozwiązania, zarówno wśród 
pacjentów, dyrektorów szpitali oraz polityków 
powodują, że w obecnej sytuacji produkty takie 
mają liczne ograniczenia. 

Najważniejszymi nich są dyskryminacja osób 
już chorych oraz możliwość realizowania wy-
łącznie zabiegów planowych. 

•

•

We spend over 85 billion PLN yearly on medi-
cal treatment, out of which public funds consti-
tute around 70% (55 billion PLN). 

In 2010 we will spend ca. 23 billion PLN on 
inpatient treatment and almost 100% of the 
money will come from public funds. At the same 
time ca. 650 000 patients are waiting in a queue 
for money from the National Health Fund (not 
for a bed in a hospital, nor a doctor’s consulta-
tion), and this number is still increasing.

Lack of resources is not the only problem of 
inpatient care in Poland, one also has to men-
tion lack of personnel, growing debts of public 
hospitals and lack of reliable appraisal of health 
services which would be in accordance with real 
costs.

Can commercial insurances be a cure for the 
inefficiency of the inpatient healthcare sy-
stem?

Are there conditions for their development 
and will the funds obtained by private in-
surance companies indeed be directed to 
public hospitals? 

Currently only three insurance companies on 
the Polish market offer inpatient health care 
products. Due to imperfect regulations, the sco-
pe of activity of these insurance companies – as 
well as the scope of the available medical pro-
cedures – is very limited.

Patients, hospitals as well as the whole he-
alth care system benefit from the functioning 
of commercial health care insurances. However, 
lack of awareness about the existence of such a 
solution among the patients, hospital managers 
and politicians result in the situation that such 
products are characterized by many limitations. 
The most important ones are discrimination of 
persons who already suffer from a disease as 
well as the possibility to carry out only schedu-
led procedures.

•

•
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W obecnych ramach prawnych możemy mó-
wić o pozyskaniu dodatkowo do systemu maksy-
malnie kilkuset milionów złotych rocznie, które 
w dużej części po usunięciu barier wykreowa-
nych przez NFZ, trafią do szpitali publicznych. 

Gra jest warta świeczki jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że do zlikwidowania kolejek potrzeba 
około 3 mld złotych rocznie. 

Niestety Polacy nie są jeszcze gotowi na ko-
mercyjne rozwiązania w szpitalnictwie. Głów-
nymi przyczynami są brak rzetelnej informacji 
oraz brak odwagi polityków. 

Paradoksalnie jednak coraz większa niewydol-
ność systemu ochrony zdrowia zmusza nawet 
konserwatywnych polityków do poważnego roz-
patrywania komercyjnych, ubezpieczeniowych 
rozwiązań. 

In the current legal framework, we can count 
on obtaining maximally a few hundred million 
PLN yearly by the system, a big part of which 
will be received by public hospitals, after the 
limitations created by the National Health Fund 
have been removed.

The risk is worth the gamble if we take into 
consideration the fact that in order to get rid of 
queues, ca. 3 billion PLN is needed yearly.

Unfortunately Poles are still not ready for 
commercial solutions in inpatient care. The main 
reasons for this are lack of reliable information 
and the politicians’ lack of courage.

Paradoxically however, the growing inefficien-
cy of the health care system forces even con-
servative politicians to seriously consider com-
mercial insurance solutions. 

Szpitalne, komercyjne ubezpieczenia zdrowotne, czy jesteśmy już na nie gotowi? / Comercial 
Hospital Health Insurance, are we ready for it?

Adam H. 
Pustelnik

20 min.
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Watch Health Care. 
Kolejka, jako technologia

o udowodnionej szkodliwośd

Szpitalne, komercyjne ubezpieczenia 
zdrowotne, czy jesteśmy już na nie gotowi?  

dr Adam H. Pustelnik, Prezes Zarządu 

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.

Kraków, 22-23 listopada 2010

1. Wprowadzenie

2. Kilka cytatów

3. Problemy szpitalnictwa w Polsce

4. Co może komercyjny ubezpieczyciel – korzyści i ograniczenia

5. Czy to ma sens finansowy?

6. Wnioski 

Agenda

Szpitalne, komercyjne ubezpieczenia zdrowotne, czy jesteśmy już na nie gotowi? / Comercial 
Hospital Health Insurance, are we ready for it?

Adam H. 
Pustelnik

20 min.
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Wprowadzenie

Rynek medyczny w Polsce (mld - zł) 
Sektory prywatny i publiczny 

Rodzaj wydatku Wartośd wydatku

NFZ 55,3 mld

Rynek prywatnej opieki medycznej 27,9 mld

Leki i sprzęt medyczny 16,74 mld

Usługi rehabilitacji i wizyt lekarskich opłacanych z własnej kieszeni 5,86 mld

Abonamenty medyczne 1,67 mld

Szara strefa 0,84 mld

Ubezpieczenia zdrowotne 0,84 mld

Pozostałe wydatki 1,95 mld

Źródło: PIU, NFZ, PMR 2010

Na leczenie rocznie wydajemy około 55 mld złotych, z tego blisko połowę ok. 23 mld
na operacje i zabiegi w szpitalach. W kolejkach w ciągu roku do specjalistów czeka
około 650 tysięcy chorych.

Kilka cytatów

Źródło: „Rola i miejsce prywatnych ubezpieczeo zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce” 
Konferencja  organizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeo pod patronatem Ministra Zdrowia, 

19.10.2010

Krystyna Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta

„Wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeo doprowadzi do
dyskryminacja tych, których nie będzie stad na ubezpieczenie
(lepszy pokój, lepsze jedzenie etc.)”

Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej 

„Proponowane rozwiązania komercyjne, to tak naprawdę ubezpieczenie 
od niewydolności systemu”

Jakub Szulc, Wiceminister zdrowia

„Finansowanie ochrony zdrowia poprzez prywatne wydatki „out of 
pocket” to najbardziej barbarzyoska metoda.”

prof. Tadeusz Szumlicz, Szkoła Główna Handlowa

„System efektywny, znaczy ubezpieczeniowy”

Szpitalne, komercyjne ubezpieczenia zdrowotne, czy jesteśmy już na nie gotowi? / Comercial 
Hospital Health Insurance, are we ready for it?

Adam H. 
Pustelnik

20 min.
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Problemy szpitalnictwa w Polsce

Kolejki

Zadłużenie

Brak personelu

Brak 
prawdziwej 

wyceny 
świadczeo 

• „Punkt rozliczeniowy” NFZ szacowany jest
w wysokości 51–53 zł.

• Ocenia się że w Polsce brakuje około 20 -
25 tysięcy lekarzy. Rocznie na rynek
wpuszcza się około 2 tysiące lekarzy, z
czego średnio 30-50% rokrocznie wyjeżdża
za granicę.

• Kolejki istnieją do pieniędzy NFZ, a nie do
łóżka, procedury medycznej, czy lekarza.

• Wg danych NFZ z 2010 r., w Polsce w wielu
szpitalach na zabiegi pilne trzeba czekad od
kilkunastu do kilkuset dni.

Problemy szpitalnictwa w Polsce

10,38

9,56

9,98

9,63

9,93

9

9,2

9,4

9,6

9,8

10

10,2

10,4

10,6

2006 2007 2008 2009 2010

Zadłużenie samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej (w mld zł)

mld

Źródło: Dane własne, PIU, NFZ 2010 r.
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Czy prywatny Ubezpieczyciel może zagwarantowad kosztowne świadczenia szpitalne 
przy składce miesięcznej rzędu 50 zł?

Tak, ale w dzisiejszym stanie organizacyjno – prawnym, nie zawsze i nie każdemu - są 
ograniczenia!

Co trzeba wiedzied, aby zapewnid fachową opiekę szpitalną?

Trzeba mied szczegółową wiedzę (dostęp do wiarygodnych danych), doświadczenia 
zebrane na specyficznym rynku i należy wiedzied jak szacowad ryzyko!

Co może komercyjny ubezpieczyciel 
- korzyści i ograniczenia

Co może komercyjny ubezpieczyciel 
- korzyści i ograniczenia

lp. Korzyści dla pacjenta Korzyści dla szpitali Korzyści dla systemu ochrony

1.
Krótki czas oczekiwania na 
hospitalizację 

Rozładowanie kolejki osób 
ubezpieczonych w ramach NFZ 

Dodatkowe środki 

2.
Indywidualne podejście do 
pacjenta. Opieka w trakcie 
hospitalizacji 

Wykorzystanie wolnych zasobów 
poza zakontraktowanymi 
limitami 

Efektywne wykorzystanie zasobów 

3.
Oferta również dla osób 
nieubezpieczonych w NFZ 

Pozyskanie dodatkowych 
środków finansowych 

Zmniejszanie zadłużenia szpitali 

4.
Pełna diagnostyka przed 
hospitalizacją

Gwarancja pokrycia kosztu 
operacji przez ubezpieczyciela 
dla osób nieubezpieczonych w 
NFZ 

Możliwośd realizacji inwestycji 

5.
Możliwośd dokonania wyboru 
lekarza operującego 

Podnoszenie jakości usług 
medycznych 

Ograniczenie szarej strefy 

6.
Komfortowe warunki pobytu 
w trakcie hospitalizacji 

Zmiana podejścia personelu 
medycznego do pacjenta 

7. Minimum formalności

8. Zapewnienie opieki po operacji 

Szpitalne, komercyjne ubezpieczenia zdrowotne, czy jesteśmy już na nie gotowi? / Comercial 
Hospital Health Insurance, are we ready for it?

Adam H. 
Pustelnik

20 min.
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• Dyskryminacja chorych (leczenie przypadków już zdiagnozowanych)

• Możliwośd zrealizowania tylko zabiegów planowych

• Ograniczenia dostępu do publicznych szpitali (NFZ kontraktuje zasoby, wychodzi z
roli płatnika, wchodzi w rolę regulatora)

• Dysproporcja informacyjna (pacjent, ubezpieczyciel, lekarz) – anty-selekcja,
nadmierna ekspozycja na ryzyko

• Szara strefa – przyzwolenie społeczne

• Mała powszechnośd – brak informacji, o tym czym są (że istnieją) szpitalne
ubezpieczenia zdrowotne

• Brak świadomości kosztów świadczeo, a dodatkowo jedni płacą dwa razy za to
samo, inni wcale

Co może komercyjny ubezpieczyciel 
- korzyści i ograniczenia

Czy to ma sens finansowy?

Personel

Regulacje 
prawne

Ulgi

Informacje

Szpitalne, komercyjne ubezpieczenia zdrowotne, czy jesteśmy już na nie gotowi? / Comercial 
Hospital Health Insurance, are we ready for it?

Adam H. 
Pustelnik

20 min.
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Czy to ma sens finansowy?
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By zlikwidowad dzisiejsze kolejki do szpitali i procedur zabiegowych potrzebne są 3 mld
PLN. Obecna sytuacja ekonomiczna Polski nie daje nadziei, że te pieniądze się znajdą
się w budżecie NFZ.

• Rocznie na hospitalizację około 8 mln
pacjentów i leczenie 1 mln osób w trybie
dziennym wydajemy ze środków
publicznych około 23 mld PLN*

• Dodatkowo 0,6 mld PLN z prywatnych
wydatków na zdrowie przeznaczane jest na
opiekę szpitalną

• Kolejki do szpitali publicznych mają
tendencję do wydłużania się

Źródło: PIU, Prywatne ubezpieczenia szpitalne
szansą na skrócenie kolejek, 8 Kwietnia 2010 r.

• Nie jesteśmy gotowi, bo ciągle głośniej krzyczą populiści, a w polityce
najważniejsze są sondaże

• Nie jesteśmy gotowi, bo dominuje pogląd, że sprawiedliwe to jest po równo

• Nie jesteśmy gotowi, bo brakuje rzetelnej informacji (kampanie edukacyjne)

• Nie jesteśmy gotowi, bo źle rozumiana jest idea solidaryzmu społecznego
(brak dyskryminacji, oderwanie dostępności świadczeo od osobistych dochodów)

• Nie jesteśmy gotowi, bo politykom ciągle brakuje długoterminowej
perspektywy, modelu docelowego, a tak naprawdę po prostu odwagi
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• A jednak… Efektywny system ochrony zdrowia, to system ubezpieczeniowy

• A jednak… Jeśli chcemy poprawid jakośd świadczeo (z perspektywy pacjenta),
to musimy doprowadzid do konkurencji, prawdziwego rynku

• Obowiązuje stara zasada – każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku,
więc powinniśmy małymi krokami (ustawa o dodatkowych ubezpieczeniach
zdrowotnych) zmierzad do dużych reform – czyli do konkurencji płatników!
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