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Pan Adam Niedzielski 
Minister Zdrowia 

Ministerstwo Zdrowia 

 

 

Szanowny Panie Ministrze 

 

Eksperci ze  stowarzyszenia IFIC, realizując swoje zadania statutowe, pragną aktywnie zaangażować się 

w reformę Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wśród naszych członków są realizatorzy programu POZ PLUS, 

którego niemal 3-letni pilotaż jest podsumowywany zarówno przez NFZ i Bank Światowy, jak i poszczególne 

jednostki, zainteresowane przyszłością projektu i zmianami, które mógłby wnieść do POZ Standard. 

 

Z wstępnego podsumowania projektu przez Bank Światowy wynika, że POZ PLUS zyskał uznanie pacjentów 

(wyniki przeprowadzonych badań PREM, PROM, PAM/HL). Szczególnie wartym uwagi jest fakt wzrostu 

kompleksowości opieki POZ PLUS o 60% względem POZ Standard, co nastąpiło pomimo trudnego 

rozruchu z uwagi na brak przygotowania systemów sprawozdawczych, przeszkolenia realizatorów czy 

bieżącego wsparcia oraz przy relatywnie krótkim czasie pilotażu. 

 

Nie mając pełnego obrazu efektów pilotażu, dotyczących informacji ilościowych o liczbie i kosztach 

poszczególnych działań, które mają być przeanalizowane i udostępnione Przez NFZ i Bank Światowy, 

chcemy podzielić się wnioskami dotyczącymi zachowań i zjawisk oraz tym, które rozwiązania się w naszej 

opinii sprawdziły, a co wymaga modyfikacji przy potencjalnym wdrażaniu do POZ Standard: 

 

1. Krótszy czas oczekiwania na wybrane świadczenia i konsultacje specjalistyczne i dostęp do 

fizjoterapii 

2. Lepsze postrzeganie swojego stanu zdrowia w wybranych chorobach przewlekłych 

3. Lepiej postrzegana jest koordynacja procesu opieki  

4. Lepsze doświadczenia pacjenta z procesu opieki 

5. Wzrost samodzielności i realizacji swoich lekarskich i pielęgniarskich kompetencji  

6. Wyższy odsetek bardzo zadowolonych pracowników medycznych w grupie POZ Plus (niższy 

w grupie „zadowolonych”) ze wzrostu swoich wynagrodzeń  

7. Wzrost liczby deklaracji POZ w placówkach realizatorów 

8. Wzrost wartości opieki podstawowej. 

 

Z doświadczeń placówek realizujących POZ PLUS stowarzyszonych w IFIC oraz współpracujących można 

wyciągnąć wnioski na temat konieczności zmian, które należałoby rozważyć, wdrażając koordynowaną 

opiekę zdrowotną od października br. - zgodnie z zapisami ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej: 
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1. Racjonalizacja koszyka badań diagnostycznych w zarządzaniu chorobą  (w oparciu o praktykę 

realizatorów - usunięcie niektórych, dołożenie brakujących w celu pełnej możliwości oceny ryzyka 

i prawdopodobieństwa wystąpienia danego schorzenia oraz odciążenia specjalistyki). Dotyczy 

w szczególności badań: Holter EKG, ABPM, echo serca, przeciwciała TG, TPO. Wiele skierowań do 

specjalisty jest podyktowana brakiem możliwości wykonania w POZ powyższych badań 

2. W praktyce sprawdziła się koncepcja wymiaru etatu koordynatora – 1 etat / 5tys. Pacjentów. 

Rekomendowana zmiana, to proporcjonalny wzrost etatu co ½, przy wzroście liczby populacji o 2,5 

tys. 

3. Wsparcie narzędziowe procesu bilansów zdrowotnych poprzez wdrożenie ankiety dla pacjenta 

i kwestionariusza kwalifikacji do badań przesiewowych na IKP.  

4. Połączenie bilansu z programem CHUK i innymi badaniami profilaktycznymi, np. onkologicznymi 

(obecnie  realizacja CHUK eliminuje pacjenta z możliwości wykonania bilansu) 

5. Wprowadzenie roczników badań bilansowych podobnie jak w CHUK, tj. 1 x 5 lat oraz rozszerzenie 

programu CHUK o bilans 30 i 60 latka  

6. Uzupełnienie bilansu 60 latka o przesiew geriatryczny (skala Minimental) oraz skalę FRAX w 

kierunku osteoporozy 

7. Usuniecie sztywnej interwałowości w edukacjach na rzecz wystandaryzowanego co do zawartości, 

indywidualnego planu, spersonalizowanego   do potrzeb pacjentów - eliminacja programu opartego 

głównie na cyklicznej statystyce (4 wizyty w roku) i zmiana na 1 kluczową kompleksową wraz 

z Indywidualnym Planem Opieki Medycznej (IPOM) oraz  współpracą zespołową polegającą głównie 

na weryfikacji stabilizacji klinicznej przez pielęgniarki wraz z komponentą edukacyjną 

(samoświadomość, samoopieka, dietetyka, wzrost aktywności ruchowej, identyfikacja pacjentów 

wymagających konsultacji psychologicznych)  

8. Przełożenie psychologa z części bilansowej do części zarządzania chorobą 

9. Rozszerzenie jednostek chorobowych w programie zarządzania chorobą – dla przygotowanych 

jednostek  

10. Wprowadzenie usług dla pielęgniarek - wizyty kontrolne u pacjentów z chorobami przewlekłymi 

11. Dostosowanie rozwiązań w sposób modułowy, wraz z korektorami wynagrodzenia do możliwości 

realizacyjnych podmiotów w zakresie zarządzania chorobą 

12. Wsparcie działaniami szkoleniowymi i benchmarkiem 

 

Zakończenie projektu bez wdrożenia elementów, które się w naszej opinii sprawdziły, byłoby dużą stratą 

dla pacjentów aktywnie prowadzonych w ramach programu zarządzania chorobą, posiadających IPOM, 

podlegający systematycznemu monitorowaniu - pozostawienie ich bez form opieki o udowodnionej 

skuteczności oraz szkody wizerunkowe Regulatora i Płatnika. Dodatkowo zakończenie realizacji świadczeń 

w modelu POZ PLUS oznaczałoby zamknięcie pracowni otwartych na potrzeby pilotażu (np. fizjoterapii), 

zwolnienie dietetyków, psychologów, koordynatorów czy specjalistów, a co najbardziej dotkliwe – rozbicie 
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zaczątków budowy skutecznych zespołów profesjonalistów – liderów nowego ładu w POZ, którzy stworzyli 

nowe standardy opieki w medycynie rodzinnej. 

 

Działania dodatkowe w postaci systemowej i systematycznej cyfryzacji ochrony zdrowia, budowy cyfrowego 

archiwum szkoleń, wymiana doświadczeń, powołanie stowarzyszeń pro Value na bazie podmiotów-

realizatorów pozwoliłoby na wejście w nurt światowy i europejski w obszarze koordynacji opieki. 

 

Mając na uwadze planowane reformy, w szczególności w POZ, liczymy na wzięcie pod uwagę głosów 

realizatorów POZ PLUS i rekomendacji IFIC. W razie zainteresowania szczegółowymi rozwiązaniami, nasi 

eksperci są gotowi do prac w ministerialnych zespołach doradczych. 

 

Prosimy również o możliwość spotkania z Panem Ministrem w celu krótkiego przedstawienia konkretnych 

możliwości wsparcia. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości 
Pan Bernard Waśko 
Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych 
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