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W związku z trwającymi konsultacjami publicznymi projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony 

zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”, Stowarzyszenie IFIC Polska przesyła uwagi 

zrzeszonych ekspertów ochrony zdrowia. 

 

W opinii IFIC Polska dokument strategiczny „Zdrowa Przyszłość (…)” jest pierwszym, wszechstronnie  

i kompleksowo materiałem opisującym polski system ochrony zdrowia z perspektywy wszystkich 

interesariuszy. Stanowi to doskonałą bazę do podjęcia prac nad przygotowaniem dokumentów 

wdrożeniowych, zawierających studia wykonalności dla poszczególnych zakresów i ewaluacji wdrożeń.  

 

Uzupełnieniem konsultowanego materiału powinien być szczegółowy opis skutecznego i rzeczywistego 

wdrażania interwencji zmierzających do osiągania zapisanych w nim mierzalnych i faktycznych celów 

o charakterze populacyjnym i wnoszących wartość  do systemu ochrony zdrowia, które przyniosą poprawę 

pozycji Polski w europejskich statystykach np. OECD. Niezbędne jest wyznaczenie i egzekwowanie KPI 

realizacji celów o charakterze populacyjnym, zgodnymi ze wskaźnikami OECD dla osób zarządzających 

systemem opieki zdrowotnej, z użyciem korektorów  motywujących in plus i in minus.  

 

Wskaźniki  określające bezpieczeństwo pacjentów oraz efektywność systemu powinny być obligatoryjnymi 

składowymi przy określaniu i egzekwowaniu celów oraz tzw. Quick Win'ów w/w osób. Niepełny dokument 

strategiczny, określający jedynie ogólne cele i nieuwzględniający wskaźników, czy określenia efektywnego  

poziomu ich osiągnięcie będzie oknem transferowym do nadużyć, działań pozornych i braku wykorzystania 

szansy na wyniki systemowe grupy państw G20. 

 

Stowarzyszenie IFIC Polska rekomenduje przygotowanie dokumentu wdrożeniowego np. w oparciu 

o materiały wdrażania reform w Kraju Basków IEMAC-ARCHO http://www.iemac.es/ (wolna licencja do 

wykorzystania know-how). W załączeniu tłumaczenie na język polski zlecone przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia. 
 

Stowarzyszenie IFIC Polska powstało z inicjatywy grupy interesariuszy modelu opieki zintegrowanej, reprezentujących różne zawody związane z opieką 

zdrowotną (m.in.: naukowcy, lekarze, pielęgniarki, ekonomiści, menedżerowie), w celu wspólnego działania na rzecz poprawy jakości i efektywności 

systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Stowarzyszenie IFIC Polska realizuje współpracę ekspercką i doradczą z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia w 

oparciu o list intencyjny z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
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