
System ochrony
zdrowia w obliczu
pandemii COVID-19
 

organizacji systemu ochrony zdrowia, 
procedur medycznych i postępowania, 
umiejętności współpracy (również
międzysektorowej), 
klasy politycznej rządzących, 
odpowiedzialności społeczeństwa, 
naszego „człowieczeństwa”

Obecnie COVID-19 zgarnia żniwo na 6 kontynentach,
w 200 krajach (lub terytoriach), jedynie zmieniając
swoje epicentrum (pierwotnie Wuhan/Azja, później
Europa z Włochami na czele, a niebawem
prawdopodobnie USA). Oficjalne statystyki mówią
łącznie o 785 855 przypadkach zakażenia, w tym 37
826 zgonach. W Polsce odnotowano 2055
przypadków wśród których nastąpiło 31 zgonów.
 
(źródło:https://www.worldometers.info/coronavirus/,
ostatni dostęp 31.03.2020, g. 08:09)
 
Czas epidemii, a właściwie pandemii związanej z
nowym koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym
chorobę o nazwie COVID-19, to czas pokerowego
„SPRAWDZAM”. 
 
Sprawdzamy w każdym wymiarze: 
  

 
To nie jest czas na wystawianie ocen i podsumowań,
bo proces trwa – być może jesteśmy dopiero w fazie
początkowej długofalowego kryzysu, możliwego do
obserwacji m.in. w perspektywie: skutków
zdrowotnych, efektywności systemów ochrony
zdrowia, skutków ekonomicznych i wpływu na
gospodarkę światową
 
W obecnej chwili możemy obserwować trendy i
podejmować działania niwelujące potencjalne skutki
pandemii, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym
jak i globalnym, bo na ich całkowitą eliminację
zdecydowanie za późno.
 
 

 
 
Miarą sukcesu będzie wypadkowa wszystkich
elementów działania (wspomnianych na początku),
choć ich udział nie jest proporcjonalny.
 
Polski system ochrony zdrowia nie jest uznawany za
najlepiej zorganizowany. Według raportu Euro Health
Consumer Index (EHCI) z 2018 r., jesteśmy pod
względem jakości i skuteczności systemu na 32
miejscu z 35 przebadanych krajów. W Indeksie
Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony
Zdrowia znajdujemy się na 25 miejscu spośród 28
krajów Unii Europejskiej. Systemy ochrony zdrowia
państw europejskich w których odnotowano
największą liczbę zakażeń (w tym: Włochy i Hiszpania
z najwyższymi odsetkami zgonów wśród zarażonych),
w obu wymienionych raportach są na dużo wyższych
pozycjach. Lepiej oceniane systemy ochrony zdrowia
okazały się mieć duże problemy w walce z epidemią,
bo okazały się znacząco niewydolne w obliczu
masowych zachorowań wymagających hospitalizacji,
w tym mechanicznego wspomagania oddychania, co
wymaga odpowiedniej ilości zasobów (ludzkich,
materiałowych i sprzętowych.
 
W Polsce, w celu przerwania łańcucha transmisji
wirusa i rozłożenia w czasie liczby zachorowań,
rozpoczęto wprowadzać restrykcje dotyczące życia
społecznego, na relatywnie wczesnym etapie jego
rozprzestrzeniania się. Najpierw, przy 104
zachorowaniach wprowadzono stan zagrożenia
epidemicznego, później przy   749 zachorowaniach 
stan epidemii. Zawieszono zajęcia na uczelniach i w
szkołach, zamknięto przedszkola i żłobki, zamknięto
granice, ograniczono zgromadzenia ludzi (w tym
również, a może przede wszystkim w celach
konsumpcyjnych), wprowadzono możliwość pracy
zdalnej dla wielu grup pracowniczych. Wprowadzono
ograniczenia dotyczące przemieszczania się na
poziomie rejestracji 1000 przypadków zarażeń, co
było relatywnie wczesnym działaniem w porównaniu
do innych krajów. Włosi rozpoczęli takie ograniczenia
na poziomie ponad 800 ofiar śmiertelnych z powodu
koronawirusa (wtedy zarażonych było ponad 10 000),
a Hiszpanie przy około 200 zgonów.
 

„ T Y L E   W I E M Y  O  S O B I E ,  
N A   I L E  N A S  S P R A W D Z O N O ”
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Kraje, które zignorowały pierwsze sygnały dotyczące
wzrostu liczby zachorowań i nie wprowadziły izolacji
osób zakażonych od reszty społeczeństwa, borykają
się obecnie z najgorszymi konsekwencjami, tj.
dziennym przyrostem zgonów na poziomie tysięcy
osób. Polska w tej sytuacji, miała czas na obycie się z
sytuacją i zrozumienie jej powagi. To pozwoliło na
analizę zasobów i zdiagnozowanie potencjalnie
słabych miejsc, a także na wyeliminowanie błędów
popełnionych przez innych. Z tej perspektywy być
może uda się uniknąć scenariusza, który dzieje się
głównie na zachodzie Europy.
 
Widać podejmowane działania na szczeblu
centralnym, samorządowym oraz społecznym. Dzięki
szybkiej wymianie informacji (szeroko rozumiana
komunikacja pionowa i pozioma również ta
nieformalna), współpracy różnych interesariuszy
systemu ochrony zdrowia, system ewoluuje i
dostosowuje się do zmian w szybkim tempie.
 
Powstają liczne, wiarygodne i rzetelne opracowania
dotyczące profilaktyki zakażeń oraz procedury
postępowania dla określonych grup
specjalistów/grup zawodowych, uruchomiono
infolinie dla pacjentów i profesjonalistów
medycznych, włączane są e-rozwiązania, co do
których do niedawna widoczny był wyraźny dystans, a
bez których ciągłość realizacji świadczeń byłaby
niezwykle trudna do realizacji (e-recepta, e-
zwolnienie). 
 
Powstaje spójny i wiarygodny przekaz informacyjny.
Kreatorzy polityki zdrowotnej wsłuchują się w głos
realizatorów usług w systemie idostosowują między
innymi uwarunkowania prawne, np. wprowadzające
możliwość realizacji teleporad w ramach świadczeń
gwarantowanych. Udostępniane są narzędzia do
szybkiego dostępu do informacji o pacjentach
będących w sferze ryzyka, tj. pacjentach objętych
kwarantanną (znacznik w EWUŚ), itp. To właśnie
wiedza o grupie wysokiego ryzyka wraz z ich
wiarygodnym testowaniem, mogą pomóc osiągnąć
cel #Stop Covid-19.
 
 

Nie brakuje też słabych punktów. Oprócz ograniczeń
mających miejsce w dotychczasowej rzeczywistości,
takich jak: braki kadrowe, relatywnie niskie nakłady na
publiczną ochronę zdrowia, czy rosnące potrzeby
zdrowotne wynikające m.in. ze starzejącego się
społeczeństwa; doszły te choć prozaiczne, to
newralgiczne: brak środków ochrony osobistej, liczne
zachorowania wśród personelu medycznego, które
według niektórych komentatorów są miarą gotowości
systemu, ograniczenia dotyczące ciągłości leczenia
innych schorzeń niż Covid-19. Dotychczasowe
procedury okazały się być nieprzystające do
rzeczywistej sytuacji i nie przewidywały zasięgu i
wpływu pandemii, stąd ich pilna weryfikacja i
opracowywanie nowych.
 
Decyzje polskiego Ministra Zdrowia, choć przez
większość oceniane jako słuszne i uzasadnione,
również nabierają kontekstu politycznego, bowiem
Polska jest w czasie kampanii prezydenckiej.
Powyższe jak   się wydaje, nie ułatwia w pełni
merytorycznej współpracy pomiędzy obozami
politycznymi w celu wypracowania wspólnej strategii
do walki z epidemią jak i jej skutkami. Niewątpliwie
każde potknięcie obecnych decydentów jest i będzie
wykorzystywane w walce politycznej, choć system
ochrony zdrowia w obecnym kształcie to spuścizna
wszystkich dotychczasowych rządów.
 
Świadomość społeczna o konieczności redukcji
ryzyka transmisji wirusa buduje się z dnia na dzień.
Polacy w sposób odpowiedzialny podeszli do kwestii
izolacji społecznej. Oprócz karnej wręcz akcji
#zostanwdomu, zdarzają się też niestety przypadki
braku odpowiedzialności, polegającej np. na tajeniu w
wywiadzie symptomów chorobowych, czy też
informacji o pobycie w krajach, w których epidemia
zbiera największe żniwo. 
 
Polacy włączają się w inicjatywy oddolne, które
wspierają cały proces walki z epidemią, np. szycie
maseczek, wspieranie medyków ciepłym słowem czy
posiłkiem (…) 
 
Społecznej odpowiedzialności zabrakło w krajach
takich jak Włochy czy Hiszpania, w których nawet w
czasie oficjalnej kwarantanny ludzie gromadzili się
m.in. w pubach, restauracjach, miejscach
publicznych.
 
 
 
 strona 2



różnego podejścia do raportowania zgonów w
poszczególnych krajach - np. Włosi wszystkie
zgony u osób z pozytywnym wynikiem testu w
kierunku koronawirusa raportują jako przyczynę
zgonu, a w innych krajach, w tym w Polsce w
statystykach zgonów mogą przyczyny wyjściowe
(np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze częste u
zakażonych koronawirusem) nakładać się na
bezpośrednie przyczyny zgonów, np. sepsa;
ponadto nie wszystkim, którzy zmarli wykonano
wcześniej test (np. w Hiszpanii wykazano znaczny
wzrost zgonów z powodu zapalenia płuc w
porównaniu do lat ubiegłych dotyczy to m.in.
zgonów  w domach i domach opieki społecznej) 
i innego punktu startowego epidemii – co utrudnia
analizy, choć pozwala na przeprowadzenie
projekcji zachorowań i ich potencjalnych skutków.
różnej polityki dotyczącej wykonywania testów (np.
brak w statystykach osób, które są zakażone, ale
przechodzą zakażenie bezobjawowo). 

 
Przy tak ogromnej skali zachorowań, która ma
miejsce we Włoszech i Hiszpanii, i ograniczeniach w
zasobach kadr medycznych i sprzętu, dochodzi do
konieczności selekcji pacjentów na rokujących i tych
nierokujących. Ci drudzy są niejako skazani śmierć.
Bliscy nie mogą pożegnać umierających. Istnieją
doniesienia o ucieczkach opiekunów z domów opieki.
To wszystko stawia nasze człowieczeństwo na wielką
próbę. W Polsce na razie nie ma tak drastycznych
przypadków i konieczności dokonywania tak trudnych
wyborów. Pandemia, to niewątpliwie test na nasze
człowieczeństwo. Czy będziemy w stanie nieść pomoc
tym najbardziej narażonym? Czy ostracyzm wobec
osób zakażonych jest na miejscu?
 
Czas pokaże na ile słuszne było polskie podejście w
walce z koronawirusem.   Do wnioskowania będą
niezbędne wiarygodne dane zarówno o
zachorowaniach, jak i o zgonach. Dostępne statystki
dotyczące skali zakażenia COVID-19 należy w obecnej
chwili traktować jako narzędzie do obserwacji
trendów. Są one niedoszacowane, bowiem są
obarczone „błędem” wynikającym z:
 

 
Warto również zaznaczyć, że należy się spodziewać
potencjalnych różnic np. w danych o śmiertelności w
poszczególnych krajach, nawet w sytuacji jednolitego
systemu raportowania. bardzo mało testów.

 
Powyższe może mieć związek ze strukturą wieku
danej populacji. Wiadomo bowiem, że wyższe ryzyko
zgonu z powodu infekcji koronawirusem mają osoby
starsze: najwyższe bo 21,9 % w grupie wiekowej
powyżej 80 r. ż, 14,8% w grupie wiekowej 70-79 r. ż, 8
% w grupie wiekowej 60-69 r. ż. Najwyższą
spodziewaną długość życia w Europie mają
Szwajcarzy – 84,25 lat (mediana wieku to 43), na 2
miejscu są Włosi – 84,01 lat (mediana wieku to 47 lat)
i Hiszpanie – 83,99 lat (mediana wieku to 45 lat). W
Polsce jest to 79,29 lat (mediana wieku to 42 lat), a
np. w Nigerii (najludniejszy kraj Afryki) – 55,75 lat
(mediana wieku to 18 lat), gdzie na razie zachorowań
jest stosunkowo niewiele, lub o nich nie wiemy,
ponieważ wykonuje się tam bardzo mało testów.
 
Tyle  wiemy o sobie, na  ile nas sprawdzono”,
dlatego analizujmy i wyciągajmy wnioski do
walki z epidemią i jej późniejszymi skutkami.
Miejmy na uwadze wszystkie aspekty, zarówno
te ekonomiczne, zdrowotne jak i społeczne.

O P R A C O W A N I E  

K a t a r z y n a  K u ł a g a
I F I C  P O L S K A
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