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Strategia Zintegrowanej Profilaktyki w Polsce na lata 2020-2035 
 
Diagnoza sytuacji 

 
Szczegółowa analiza danych dotycząca realizacji Programów Profilaktycznych (PP) wskazuje, że 
pomimo niskich wyników w skali ogólnopolskiej, istnieją podmioty, które osiągają wysokie, wręcz 
optymalne dla danego programu wskaźniki zgłaszalności. Podmioty te, bez względu na 
realizowany PP oraz region charakteryzuje aktywność i indywidualne podejście do osób 
kwalifikujących się do badania. Strategia dotycząca profilaktyki powinna być zorientowana na 
aktywizację świadczeniodawców i pacjentów w podejmowaniu działań w zakresie profilaktyki. 
 
 

1. Demografia 
 

Średnia wieku w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła o 20 lat, a pomimo to wciąż jest o 3 lata 
niższa niż w UE i w roku 2019 wyniosła 81,8K i 74,1M. Wiele behawioralnych czynników ryzyka 
wiąże się z niekorzystną sytuacją dotyczącą wykształcenia lub dochodu (podobnie jak w UE). 
Średni poziom zgonów możliwych do uniknięcia jest aż o 45% wyższy niż średnia dla UE  
w przypadku mężczyzn i o 24% w przypadku kobiet.  

2. Epidemiologia 
 

W Polsce umieralność z przyczyn możliwych do uniknięcia dzięki działaniom profilaktycznym 
wynosi 130 na 100 tys. pacjentów i jest wyższa niż średnia UE (93) o 37 osób na 100 tys. 
Osiągnięcie średniej UE pozwoliłoby rocznie uratować 37 osób w każdym polskim powiecie 
(średnio 100 tys. osób), co dałoby ok 14 tys. osób w skali kraju. W Polsce, od średniej UE, niższy 
jest także wskaźnik 5-letnich przeżyć (OS) w przypadkach chorób nowotworowych, który mimo 
poprawy wynosi od kilku do kilkunastu punktów procentowych mniej (niż średnia UE). 

3. Organizacja 
 

W roku 2019 tylko 32% POZ zrealizowało >1 CHUK, i zaledwie 1,5% POZ zrealizowało >1 cytologię, 
pomimo że POZ ma prawny obowiązek zapewniać pacjentom dostęp do świadczeń - w tym do 
wczesnego wykrywania oraz zapobiegania chorobom1,2. Obecnie, działania i narzędzia 
systemowe dotyczące profilaktyki, ujęte w takich dokumentach jak: NPZ, NSO, RPO nie 
nakierowane są na koordynację kluczowych PP. Tak zdezorganizowany system wykrywa choroby 
zbyt późno, co skutkuje niską skutecznością leczenia i wysokim kosztem obsługi pojedynczego 
przypadku. Celem zespołu POZ powinna być kompleksowa ocena potrzeb profilaktycznych 
pacjenta w cyklu życia oraz odpowiednie pokierowanie jego aktywnością w tym obszarze. 
 

4. Finansowanie 
 

Wg OECD (2019) Polska wydała na ochronę zdrowia 4,6% PKB (4-te miejsce od końca  
w UE), czyli 2292 USD w ujęciu per capita (przy średniej na poziomie 4224 USD )3. Wydatki bieżące 
na ochronę zdrowia w 2018 wyniosły 134,2 mld PLN, w tym ok. 28,5% stanowiły wydatki 
prywatne. Niestety zaledwie 171 mln PLN (0,17% budżetu publicznego) zostało przeznaczone na 
badania profilaktyczne4. 
 

5. Wyniki 
 

Wyniki realizacji PP są bardzo niskie i wyraźnie odbiegają od zalecanego przez WHO poziomu min.  

70% zgłaszalności. Wg danych NFZ w programie CHUK uczestnictwo wynosiło w 2019 r. 3,6%  

i 3,4% w 2018 r/. Wg danych z 1.11.2020 objęcie populacji badaniem mammograficznym wynosiło 

34,8% (spadek o 4% r/r), cytologiczym 14,1% (spadek 2,1% r/r). Wg dostępnych danych 

dotyczących kolonoskopii w latach 2015-2019 zgłaszalność na badania waha się od 15% do 20%5. 

 

                                                           
1 Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej (…), (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, tj.) 
2 Art. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2020.172 t.j.) 
3 https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm  
4 Mapa wydatków, wg Fundacji Republikańskiej w 2018 
5 www.pbp.org.pl 

https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
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Misja: Dłuższe życie w zdrowiu Polaków 

Cele główne i priorytety: 
 

CEL I. Wzrost świadomości profilaktycznej obywateli - inwestycje w edukację i współodpowiedzialność. 

CEL II. Rozwój nowego zintegrowanego modelu profilaktyki – inwestycje w koordynację i technologie. 

CEL III. Wzrost kompetencji świadczeniodawców – inwestycje w zaangażowanie. 

CEL IV. Wzrost skuteczności i efektywności programów profilaktycznych – inwestycje w ewaluację  

i monitorowanie PP. 

Kluczowe cele operacyjne systemu profilaktyki: 

CEL I. Wzrost świadomości profilaktycznej obywateli - inwestycje w edukację  
i współodpowiedzialność: 
 

a. Stworzenie platformy wiedzy dla pacjentów nt. istoty programów, dostępności i jakości PP. 

b. Stworzenia narzędzi do określania indywidualnych planów profilaktyki. 

c. Zintegrowanie działań edukacyjnych i promujących profilaktykę i ich monitoring. 

d. Rozwój nowoczesnych narzędzi e-Zdrowia, w tym wykorzystanie IKP na rzecz pobudzania aktywności 

pacjentów w zakresie profilaktyki. 

e. Promocja współodpowiedzialności pacjentów we wielu grupach wiekowych oraz projektowanie 

rozwiązań prawnych i systemowych premiujących uczestnictwo. 

CEL II. Rozwój nowego zintegrowanego modelu profilaktyki – inwestycje w koordynację  
i technologie: 
 

a. Zredefiniowanie ról i zadań poszczególnych interesariuszy w ramach zintegrowanego systemu profilaktyki 

– wzmocnienie systemu koordynacji nad zdrowiem publicznym. 

b. Stworzenie regionalnych map zapotrzebowania na badania profilaktyczne. 

c. Stworzenie regionalnych planów zakupu świadczeń profilaktycznych adekwatnych do potrzeb populacji. 

d. Rozwój i integracja narzędzi e-Zdrowia, służących planowaniu i koordynacji. 

e. Integracja informacji od kluczowych interesariuszy na poziomie kluczowym dla ZSP np. MZ, NFZ, IKP (P1), 

KRN, SIMP, NIZP-PZH, GUS, ZUS, PIP, medycyny pracy i sektora prywatnego, opieki społecznej i in. 

CEL III. Wzrost kompetencji świadczeniodawców – inwestycje w zaangażowanie: 
 

a. Określenie minimalnego poziomu organizacyjnego podmiotów i personelu (scala Scirocco, modułowość). 

b. Dostosowanie realizacji PP do poziomu organizacyjnego Świadczeniodawców. 

c. Wprowadzenie obowiązkowych kursów dokształcających (redukujących lukę wiedzy i umiejętności  

w zakresie zarządzania i realizacji PP) dla Świadczeniodawców o najniższych w skali kraju wskaźnikach 

efektywności. 

d. Opracowanie poradnika dobrych praktyk w zakresie doboru narzędzi i metod rekrutacji do potrzeb danej 

populacji. 

e. Określenie i wprowadzenie metod premiowania za skuteczną realizację PP dla Świadczeniodawców  

i Personelu. 
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CEL IV. Wzrost skuteczności i efektywności programów profilaktycznych – inwestycje  
w ewaluację i monitorowanie PP: 
 

a. Opracowanie metodyki ewaluacji i monitorowania skuteczności PP w ujęciu podmiotowym: makro-

państwa, mezo-regionu, powiatu, gminy i mikro- świadczeniodawcy oraz przedmiotowym – poszczególne 

programy profilaktyczne.  

b. Wdrożenie centralnych, regionalnych i lokalnych KPI dla Płatnika i Świadczeniodawców.  

c. Rozwój i integracja narzędzi e-Zdrowia, służących ewaluacji i monitorowaniu PP. 

d. Opracowanie i wdrożenie systemu informacji zwrotnej dla świadczeniodawców o poziomie realizacji 

celów. 

 
Monitorowanie i ewaluacja ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROFILAKTYKI: 
 

1. Analiza efektywności Zintegrowanego Systemu Profilaktyki (struktura-proces-wynik) oraz metod 

realizacji w Polsce: 

a. Zdefiniowanie tzw. wąskich gardeł systemu profilaktyki. 

b. Identyfikacja luk uczestnictwa. 

c. Wdrożenie rozwiązań dla kluczowych problemów zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi. 

d. Zredefiniowanie priorytetowych obszarów profilaktyki (PP) i efektywnych metod realizacji ZSP  

w następstwie okresowych (rocznych i trzyletnich) ewaluacji. 

e. Ocena kompleksowości i ciągłości procesu profilaktycznego pomiędzy poziomami opieki. 

f. Ewaluacja zakresu i stopnia integracji informacji kluczowych dla ZSP.  

 
2. Pomiar efektywności finansowej realizacji programów profilaktycznych, w tym ich poszczególnych 

elementów: 

a. Wyodrębnienie nakładów na pozyskanie pacjenta i skuteczne wykonanie PP w skali populacji. 

b. Monitoring nakładów w PP na 1 pozyskanego pacjenta. 

c. Kalkulacja kosztów bezpośrednich i pośrednich PP oraz kosztów alternatywnych. 

 

3. Wycena wartości PP zgodnie z VBHC oraz finansowanie redukcji systemowych luk i „wąskich gardeł”: 

a. Finansowanie zgodnie z wartością wg stratyfikacji, kryteriów populacyjnych i efektów zdrowotnych. 

b. Uzależnienie poziomu finansowania od kompleksowości realizacji i systemu oceny jakości PP. 

c. Wprowadzenie degresywnej skali wyceny za wykrycie, w zależności od poziomu rozwoju choroby. 

 

4. Ocena efektywności wykorzystywania zasobów w ramach programów skoordynowanych  

i kompleksowych: 

a. Koordynacja systemów profilaktycznych – np. „1 kwestionariusz”, modułowość, kompleksowość. 

b. Kompleksowość działań profilaktycznych – np. „1 wizyta” i wiele badań/programów. 

c. Programy partnerskie między Świadczeniodawcami realizującymi komplementarne usługi. 
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Ryzyka wdrożenia Zintegrowanego Systemu Profilaktyki: 
 

1. Ryzyka systemowe 

a. Wysoki poziom rozproszenia odpowiedzialności interesariuszy systemu ochrony zdrowia. 

b. Niski poziom rozproszenia zarządzania w systemie ochrony zdrowia.  

c. Niski poziom świadomości społecznej w zakresie stosowania profilaktyki. 

d. Niski poziom realizacji działań profilaktycznych przez świadczeniodawców. 

e. Ograniczenia prawno-legislacyjne. 

f. Opór środowiska medycznego przed wdrażaniem zmian. 

g. Fragmentaryczne lub nieskoordynowane wdrożenie koncepcji.  

h. Ograniczenia obecnych systemów, metod i zakresu przetwarzania informacji nt. pacjentów. 

 

2. Ryzyka operacyjne 

a. Brak rozwiązań prawnych w zakresie egzekucji wykonywania PP (np. obowiązki pacjenta). 

b. Konieczność uspójnienia dotychczasowych PP z planowanymi. 

c. Brak dostatecznych zachęt dla Świadczeniodawców w celu zmiany postaw i umiejętności. 

d. Niski poziom integracji baz danych od różnych podmiotów.  

e. Brak wyceny świadczeń w zakresie PP lub niedopasowanie wycen do metod opartych o VBHC. 

 

Inicjatywy wspierające wdrożenie Zintegrowanego Systemu Profilaktyki: 
 

1. Opracowanie interdyscyplinarnego programu edukacji dla dzieci i młodzieży z poziomu szkolnictwa. 

2. Analiza systemowych luk i wąskich gardeł systemu profilaktyki. 

3. Analiza luk uczestnictwa (redukcja nieuczestnictwa).  

4. Analiza poziomu uczestnictwa w PP. 

5. Analiza kryteriów jakości realizacji PP. 

6. Analiza dublowanych badań oraz wizyt i wielolekowości, model stratyfikacji PP. 

7. Stworzenie modelu stratyfikacji poziomu organizacyjnego podmiotów (modułowość, integracja, kompleksowość). 

8. Analiza kosztów społecznych oraz alternatywy diagnostycznej i leczniczej dla kluczowych PP. 

9. Stworzenie systemu motywacyjny dla Świadczeniodawców. 

10. Stworzenie systemu motywacyjny dla personelu (medycznego i niemedycznego). 

11. Stawka logistyczna. 

12. Stworzenie systemowych narzędzi dzielenia się wiedzą i budowania współodpowiedzialności  

w profilaktyce („POZnaj Profilaktykę”). 

13. Analiza optymalnych proporcji wydatków na profilaktykę - np. 5% budżetu publicznego.  

14. Stworzenie systemu wartościowania efektów realizacji PP.  

15. Stworzenie modelu wyceny wartości PP wg VBHC. 

16. Stworzenie modelu ustalania stawki akwizycyjnej w kluczowych PP.  

17. Stworzenie modelu premiowania za wiedzę i wynik dla Świadczeniodawców i personelu. 

18. Stworzenie projektu „Jeden kwestionariusz”. 

19. Stworzenie projektu „Jedna wizyta”. 

20. Stworzenie interdyscyplinarnego programu edukacji dla dzieci i młodzieży z poziomu szkolnictwa. 
 
 
 
Glosariusz skrótów i pojęć: VBHC (Value-Based Healthcare), POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna), PP (Programy Profilaktyczne), OZ (Opieka 
Zdrowotna), NPZ (Narodowy Program Zdrowia), AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna), IKP (Indywidualne Konto Pacjenta), KRN (Krajowy Rejestr 
Nowotworów), SIMP (System Informatycznego Monitorowania Profilaktyki), GUS (Główny Urząd Statystyczny); 


