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Pan Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów, minister cyfryzacji 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

 

Szanowny Panie Premierze 

 

Nawiązując do rozmów o polskim systemie ochrony zdrowia, w szczególności podstawowym 

zabezpieczeniu zdrowotnym i szczepieniach przeciw COVID-19, które miały miejsce w Woli Polskiej w dniu 8 

lipca br. podczas spotkania ze Kołami Gospodyń Wiejskich, chcemy przedstawić jako przedstawiciele IFIC 

Polska, organizacji działającej na rzecz poprawy jakości i efektywności systemu ochrony zdrowia, konkluzje 

z pilotażowego wdrożenia opieki koordynowanej.  

 

POZ PLUS jest pierwszym pilotażem koordynowanej opieki zdrowotnej o charakterze ogólnopolskim, 

obejmującym niemal 300 tys. pacjentów i 44 realizatorów. Prawie 3-letni projekt realizowany przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Bankiem Światowym miał na celu wypracowanie 

rozwiązań dla reformy Podstawowej Opieki Zdrowotnej: 

• poprawę jakości usług medycznych; 

• zwiększenie dostępności poprzez zwiększenie liczby świadczeń; 

• poprawę koordynacji usług medycznych. 

 

Chcemy podzielić się wnioskami z perspektywy realizatorów i w oparciu o zaprezentowaną nam 

śródokresową ewaluację Banku Światowego (informacje dotyczące danych ilościowych o liczbie i kosztach 

poszczególnych działań nie zostały jeszcze udostępnione Przez NFZ i BŚ, trwa ich analiza zaplanowana do 

końca trwania projektu - 31.03.2022 r.). Jednak wstępne podsumowanie świadczy o osiągnięciu celu 

pilotażu na poziomie ponadprzeciętnym i oczekiwanym przez Polaków. Przyniosło efekty poparte 

wynikami i danymi o skuteczności koordynacji oraz integracji funkcjonalnej: 

1. Redukcję  nierówności poprzez zbudowanie dostępności do usług medycznych POZ i AOS 

2. Wzrost kompleksowości opieki POZ PLUS o 60% względem POZ Standard – przy relatywnie 

krótkim czasie trwania pilotażu 

3. Skrócenie kolejek do wybranych świadczeń, konsultacji specjalistycznych i dostępu do fizjoterapii w 

– koordynacja i wsparcie pacjenta w procesie diagnostyczno-terapeutycznym 

4. Wyraźnie wyższy poziom zrealizowanych szczepień przeciwko COVID-19 w porównaniu do średniej 

w POZ Standard 

5. Zadowolenie pacjentów poparte wynikami przeprowadzonych badań PREM, PROM, PAM/HL 

(m.in. lepiej postrzegana jest koordynacja procesu opieki, lepsze doświadczenia pacjenta z procesu 

opieki, lepsze postrzeganie swojego stanu zdrowia w wybranych chorobach przewlekłych) 
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6. Zaczątki integracji funkcjonalnej – kooperacji między różnymi poziomami opieki w celu 

zapewnienia ciągłości procesu diagnostyczno-terapeutycznego dla pacjentów 

7. Wzrost samodzielności i realizacji swoich lekarskich i pielęgniarskich kompetencji  

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

w grupie „zadowolonych”) ze wzrostu swoich wynagrodzeń  

9. Wzrost liczby deklaracji POZ w placówkach realizatorów o 26% 

10. Wzrost wartości opieki podstawowej. 

 

W opinii ekspertów IFIC Polska oraz z doświadczeń stowarzyszonych i współpracujących placówek 

realizujących POZ PLUS, program udowodnił konieczność nałożenia korekt – redukcję części 

sprawozdawczości potrzebnej wyłącznie do celów naukowych i zniesienie specyficznych rozliczeń, 

związanych ze sprawozdawczością unijną. Model stanowi bardzo dobrą alternatywę w procesie rozwoju 

podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Wzorem doświadczeń międzynarodowych (m.in. 

Portugalia, Dania, USA, Holandia), należy rozważyć wdrożenie różnych form kontraktów i modeli wielkości 

podmiotów POZ (dywersyfikacja w oparciu o wielkość, potencjał, dojrzałość) i POZ PLUS stanowi już taką 

sprawdzoną opcję. Dodatkowo, stopniowa implementacja koordynacji opieki pomoże zaktywizować mniej 

dojrzałe jednostki POZ do systematycznej poprawy wyników i wydajności, co przełoży się na wzrost 

wartości ogólnonarodowej opieki i pozwoli zbliżyć się wynikami społecznymi do państw grupy G20. 

 

W imieniu realizatorów i pacjentów postulujemy o kontynuowanie sprawdzonych rozwiązań, poprzez 

uwzględnienie w planowanej reformie POZ.  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. 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 zaczątków 

budowy skutecznych zespołów profesjonalistów – liderów nowego ładu w POZ, którzy stworzyli nowe 

standardy opieki w medycynie rodzinnej. Ich odrzucenie spowoduje frustrację i poszukiwanie kolejnych 

alternatyw. 

 

Uzupełnienie o działania dodatkowe w postaci systemowej i systematycznej cyfryzacji ochrony zdrowia, 

centralnego call center wspierającego teleopiekę oraz triaż dla teleporad i wizyt osobistych, 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. 

 

Eksperci IFIC Polska są gotowi wesprzeć prace mające na celu budowę efektywnej i wartościowej ochrony 

zdrowia. 

Do wiadomości 
Pan Michał Dworczyk, członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Pan Adam Niedzielski, Minister Zdrowia 
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