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1. WSTĘP  

Warsaw Enterprise Institute od początku swojego istnienia zwraca uwagę na 

fundamentalne znaczenie demografii w rozwoju gospodarczym państwa i dobrobytu 

obywateli. W naszym dorocznym Bilansie Otwarcie Państwa podkreślamy, że przyrost 

naturalny i poszerzanie rynku pracy stanowią dwa z trzech warunków zbliżania się Polski  

do poziomu życia najbogatszych państw Europy. Uznając ogromną wagę programów 

demograficznych, jak 500 plus czy poprawa usług przedszkolnych, uważamy, że wciąż 

ogromne rezerwy wzrostu demograficznego ukryte są w lepszym wykorzystaniu nakładów 

finansowych na opiekę zdrowotną. Większy przyrost naturalny to nie tylko więcej narodzin, 

ale też dłuższa średnia wieku Polaków, a przede wszystkim dłuższy okres ich aktywności 

zawodowej. 

 

W naszym opracowaniu zwracamy uwagę na wciąż niedopuszczalnie wysoką liczbę osób  

w wieku produkcyjnym pozostających poza rynkiem pracy. Często z uwagi na przewlekłe 

choroby, które w wielu państwach Europy - dzięki rozsądnej strategii myślenia o opiece 

zdrowotnej - dawno przestały już być przeszkodą. 

 

Nie trzeba przeprowadzać żadnych dodatkowych badań naukowych, żeby wykazać 

potrzebę nowego myślenia o opiece zdrowotnej i zarządzaniu pieniędzmi publicznymi  

w Polsce. Temu zagadnieniu zostanie poświęcona oddzielna publikacja programowa WEI  

i ZPP. Żeby lepiej unaocznić konieczność zmian i rozwiązań żywotnych problemów 

lecznictwa, postanowiliśmy na początek skupić się na jednym konkretnym,  

ale newralgicznym obszarze służby zdrowia, czyli na niewydolności serca. Myślimy  

o 650 tysiącach Polaków unieruchomionych zawodowo, bez szans na powrót na rynek 

pracy. W ciągu dziesięciu lat liczba ta wzrośnie o kolejne 25 proc., praktycznie unicestwiając 

osiągnięcia rozmaitych programów stymulowania nowych narodzin. 

 

Rekomendacje naszego raportu powinny być wstępem do dyskusji o głębszej reformie 

systemu opieki zdrowotnej. Przykład leczenia niewydolności serca ma stanowić wzór 

postepowania na przyszłość i stąd też do dyskusji i opracowania konkretnych rekomendacji 

zaprosiliśmy znamienite grono ekspertów i przedstawicieli administracji.  

 

 

Tomasz Wróblewski 

prezes Warsaw Enterprise Institute 
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2. STRESZCZENIE 

Demografia ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego państwa i dobrobytu 

obywateli. Przyrost naturalny i poszerzanie rynku pracy są jednymi z trzech warunków 

zbliżania się Polski do poziomu życia najbogatszych państw Europy.  

 

Ogromne rezerwy wzrostu demograficznego ukryte są w lepszym wykorzystaniu nakładów 

finansowych na opiekę zdrowotną. Większy przyrost naturalny to nie tylko więcej narodzin, 

ale też dłuższa średnia wieku Polaków, a przede wszystkim dłuższy okres ich aktywności 

zawodowej. Rosnące potrzeby zdrowotne starzejących się i żyjących dłużej społeczeństw 

generują coraz wyższe koszty systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej. Wzrost 

wydatków może być znacznie wolniejszy, jeśli ludzie będą starzeć się w zdrowiu.  

 

Wydajność gospodarcza i dobrobyt zależą od zdrowego społeczeństwa. W istocie długość 

życia w dobrym zdrowiu obywateli jest ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. 

Badania OECD szacują, że każdy rok wzrostu oczekiwanej długości życia populacji przekłada 

się na 4 proc. wzrost PKB Unii Europejskiej. Szacunkowa absencja w pracy na poziomie od  

3 do 6 proc. czasu pracy oznacza roczny społeczny koszt na poziomie ok. 2,5 proc. PKB. 

Zdrowie obywateli jest wartością samą w sobie, jako podstawowy warunek dobrobytu 

gospodarczego. Inwestowanie w system opieki zdrowotnej nie tylko ratuje i przedłuża życie, 

ale jest także kluczową inwestycją w szeroko pojętą gospodarkę. 

 

W przypadku Polski można stwierdzić, że poprawa finansowania i efektywności systemu 

ochrony zdrowia oraz współpraca międzyresortowa w celu poprawy zdrowia obywateli 

będzie gwarantem rozwoju demograficznego i gospodarczego kraju w najbliższych 

dekadach. Rząd w pełni zdaje sobie sprawę, że system opieki zdrowotnej jest jednym  

z kluczowych obszarów będących podstawą rozwoju kraju. Niedofinansowanie publicznego 

systemu ochrony zdrowia w Polsce jest największym hamulcem poprawy stanu zdrowia 

społeczeństwa oraz rozwoju kadr i placówek medycznych. Dodatkowe środki powinny być 

przeznaczone na takie cele, które zagwarantują wzrost dostępności świadczeń zdrowotnych 

i poprawę ich jakości. Równolegle powinno być wprowadzane wzmocnienie opieki 

skoordynowanej – szczególnie w obszarach o największej umieralności.  

 

Właściwa polityka zdrowotna rządu oraz zdefiniowane priorytety zdrowotne powinny brać 

pod uwagę przede wszystkim realne potrzeby zdrowotne kraju i regionu, konsekwencje 

zdrowotne i obciążenie chorobami, koszty chorób, dostępność rozwiązań, kadry  

i technologii medycznych oraz zasoby finansowe. 

 

Pomimo wzrostu oczekiwanej długości życia Polacy żyją krócej w porównaniu  

z obywatelami Unii Europejskiej, a liczba zgonów wrosła w 2017 r. do 403 tys. osób,  

tj. o ponad 15 tys. więcej niż w 2016 r. Powodem ponad 70 proc. wszystkich zgonów były 

choroby układu krążenia i choroby nowotworowe.  
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Choroby krążenia odpowiadały za 45 proc. zgonów ogółem (ok. 180 tys.), z czego 

niewydolność serca odpowiadała za ok. 60 tys. zgonów, co stanowiło 30 proc. zgonów  

z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Tak więc na tę chorobę zmarł co trzeci pacjent 

kardiologiczny. Jednocześnie niewydolność serca odpowiadała za ok. 15 proc. wszystkich 

zgonów w Polsce. Wynika z tego, że z powodu niewydolności umarł co siódmy Polak.  

 

Całkowite koszty pośrednie niewydolności serca w Polsce oszacowane zostały na poziomie 

ok. 4 mld zł. rocznie. Koszty przedwczesnych zgonów z powodu niewydolności serca 

odpowiadały za ok. 60 proc. tych kosztów. Dlatego też każdy uniknięty zgon, oprócz 

wymiaru efektu zdrowotnego, prowadzić będzie do oszczędności w wymiarze 

gospodarczym. Poprawa stanu zdrowia chorych na niewydolność serca wpływa również na 

ich produktywność w pracy (prezenteizm). Jej spadek w wyniku tej choroby generował  

ok. 20 proc. kosztów całkowitych.  

 

Biorąc pod uwagę wydatki NFZ na leczenie niewydolności serca na poziomie ok. 900 mln zł 

w 2016 r., koszty pośrednie tej choroby w Polsce są ponad cztery razy wyższe od kosztów 

bezpośrednich medycznych. Jest to przede wszystkim konsekwencja braku dostępności  

do skutecznych technologii medycznych oraz kompleksowego modelu opieki nad pacjentem. 

Niewydolność serca jest więc obecnie jedną z największych niezaspokojonych potrzeb 

medycznych w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim faktu nadumieralności i niskiej jakości 

życia chorych, braku dostępu do technologii medycznych zawartych w standardach 

klinicznych oraz nieefektywnego modelu opieki.  

 

Priorytetowy status niewydolności serca dla działań w zakresie systemu ochrony zdrowia  

w Polsce został potwierdzony w lutym 2018 r. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, gdzie 

zapisano „zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu: chorób 

układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca i udarów 

mózgu”. Konieczne jest jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji 

chorych na niewydolność serca, a celem tych zmian jest zmniejszenie skutków zdrowotnych 

i ekonomicznych choroby.   

 

Ze względu na pilność oraz spodziewane efekty powinny być to przede wszystkim działania 

interwencyjne, w 2018 r. realizowane w zakresie dostępu chorych na niewydolność serca 

do technologii medycznych zawartych w standardach terapeutycznych oraz optymalizacji 

modelu opieki nad chorym z niewydolnością serca w kierunku jej kompleksowości  

i koordynacji.   

 

Według standardów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, chorzy na niewydolność 

serca powinni mieć dostęp do zalecanych badań diagnostycznych, farmakoterapii oraz 

zabiegów interwencyjnych i materiałów wszczepiennych – optymalnie w ramach modelu 

kompleksowej i koordynowanej opieki zdrowotnej. Refundacja efektywnych kosztowo 

technologii medycznych w leczeniu niewydolności serca jest fundamentem skutecznej 

opieki zdrowotnej prowadzącej do redukcji zgonów i wzrostu jakości życia chorych.  
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Wdrożenie modelu koordynowanej i kompleksowej opieki nad pacjentem z niewydolnością 

serca (KONS) poprawi jakość udzielanych świadczeń i pozytywnie wpłynie na wskaźniki 

zdrowotne i ekonomiczne. Działania długofalowe, wdrażane przez następne lata, powinny 

rozwijać świadomość choroby, edukację zdrowotną oraz eliminację czynników ryzyka.  

 

Spodziewany efekt wprowadzenia kompleksowego programu zapobiegania i leczenia 

niewydolności serca to obniżenie liczby zarówno zgonów, jak i hospitalizacji o jedną 

czwartą.  W przypadku 60 tys. zgonów rocznie z powodu niewydolności serca w Polsce 

może to być uniknięcie zgonów ok. 15 tys. chorych co roku. Uniknięte zgony, poprawa 

jakości życia chorych na niewydolność serca oraz optymalizacja modelu opieki przełoży się 

również na efekt ekonomiczny – utrzymanie produktywności i ograniczenie kosztów 

całkowitych niewydolności serca w Polsce. 
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3. DLACZEGO SKUTECZNY SYSTEM OCHRONY ZDROWIA 

JEST FILAREM DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO 

ROZWOJU POLSKI? 

Rosnące potrzeby zdrowotne starzejących się i żyjących dłużej społeczeństw generują coraz 

wyższe koszty systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej. W ostatnich 25 latach 

oczekiwana długość życia, w chwili urodzenia w Unii Europejskiej, zwiększyła się średnio  

o ponad pięć lat [1]. Prognozy demograficzne przewidują, że w 2060 r. 30 proc. 

Europejczyków będzie miało 65 lat lub więcej [2]. Występuje również zjawisko nadumieralności 

osób w wieku produkcyjnym – głównie z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz 

nowotworów złośliwych. Wszystko to prowadzi do ryzyka niewydolności systemów 

ochrony zdrowia i osłabienia kondycji gospodarek poszczególnych krajów.  
 

Zdrowie obywateli jest wartością samą w sobie, stanowiąc podstawowy warunek dobrobytu 

gospodarczego [3]. Wydajność gospodarcza i dobrobyt zależą od zdrowego społeczeństwa. 

W istocie długość życia w dobrym zdrowiu obywateli jest ważnym czynnikiem wzrostu 

gospodarczego. Koszty związane z problemami zdrowotnymi stanowią poważne obciążenie 

dla społeczeństwa.  

 

Biorąc pod uwagę niski wskaźnik urodzeń i jednoczesny wzrost długości życia obywateli, 

estymowany jest wzrost wydatków na opiekę zdrowotną. Wzrost wydatków może być 

znacznie wolniejszy, jeśli ludzie będą starzeć się w zdrowiu. Należy zatem wspierać działania 

podejmowane w celu poprawy zdrowia osób starszych, dorosłych w wieku produkcyjnym  

i dzieci, by pomóc w stworzeniu wydajnego i starzejącego się w zdrowiu społeczeństwa [4]. 

 

Inwestowanie w system opieki zdrowotnej nie tylko ratuje i przedłuża życie, ale jest także 

kluczową inwestycją w szeroko pojętą gospodarkę [5]. Strategia dotycząca zdrowia  

pt. „Finansowanie inicjatyw zdrowotnych” dotyczy lat 2014-2020 i jest ona częścią 

całościowej strategii pt. „Europa 2020” [6], której głównym założeniem jest 

przekształcenie gospodarek krajów Unii Europejskiej w gospodarkę inteligentną, 

zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz promowanie wzrostu 

gospodarczego z myślą o wszystkich obywatelach [7]. Jednym z podstawowych warunków 

umożliwiających realizację tych planów jest dobry stan zdrowia populacji wspólnoty [8].  

W ramach realizacji powyższej strategii stwierdzono, że inwestowanie w zdrowie to 

inwestowanie w równoważone systemy ochrony zdrowia, zdrowie obywateli, jako 

kapitał ludzki oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu [9]. 
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Inwestowanie w zdrowie, począwszy od najmłodszych lat, umożliwia dłuższą aktywność  

w lepszym zdrowiu, wyższą wydajność siły roboczej oraz niższą presję finansową wywieraną na 

systemy zdrowotne. Promocja zdrowia i profilaktyczna opieka zdrowotna są szczególnie 

istotne na przestrzeni całego życia [10]. 

 

Dobry stan zdrowia obywateli jest wartością samą w sobie [11], a także warunkiem 

koniecznym dla zapewnienia dobrobytu socjalnego i gospodarczego wspólnoty [12]. 

Zdrowie obywateli ma bowiem fundamentalny wpływ na wyniki gospodarcze narodów  

i wspólnoty poprzez zabezpieczenie produktywności, efektywności pracy, kapitału 

ludzkiego i budżetów publicznych. Inwestowanie w zdrowie jest więc stymulatorem wzrostu 

gospodarczego, pod warunkiem racjonalności działań systemowych [13]. 

 

Kosztowo efektywne oraz racjonalne inwestycje w ochronę zdrowia poprawiają stan 

zdrowia obywateli. Dobry stan zdrowia obywateli wpływa na ich długość życia i lata 

w zdrowiu, a poprzez to dłuższą i wyższą produktywność oraz uczestnictwo w życiu 

społecznym. Inwestowanie w zdrowie obywateli, jako kapitał ludzki, zwiększa dywidendę 

społeczną, czyli wkład każdego obywatela w życie społeczne i gospodarkę kraju [14]. 

Poprawa stanu zdrowia ludności prowadzi do wymiernego wzrostu produkcyjności 

obywateli i dochodu gospodarki danego kraju.  

 

Badania OECD szacują, że każdy rok wzrostu oczekiwanej długości życia populacji 

przekłada się na 4 proc. wzrost PKB Unii Europejskiej [15]. Szacunkowa absencja w pracy 

na poziomie od 3 proc. do 6 proc. czasu pracy, oznacza roczny społeczny koszt na 

poziomie ok. 2,5 proc. PKB [16]. 
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Niekorzystny efekt złego stanu zdrowia jest najważniejszym czynnikiem w późniejszych 

etapach życia obywatela, gdy przyczynia się do znacznego spadku jego udziału w rynku 

pracy. W 2010 r. wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 65 roku życia w krajach UE wyniósł 

4,7 proc., osób w wieku 60-64 lat 30,5 proc., a w wieku 55-59 lat pracowało 60,9 proc. 

osób [17]. 

 

Biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy długością życia a latami zdrowego życia, Europejczycy 

żyją średnio prawie 20 lat z ograniczeniami wynikającymi z choroby (długość życia  

w dobrym zdrowiu w UE wynosi 62,2 lat życia w zdrowiu - HLY - dla kobiet i 61 HLY dla 

mężczyzn, natomiast oczekiwana średnia długość życia 82,4 lat dla kobiet i 76,4 dla 

mężczyzn). Jest zatem logicznym, że należy pobudzać wzrost gospodarczy krajów 

wspólnoty poprzez poprawę stanu zdrowia ludności i umożliwienie obywatelom 

pozostanie jak najdłużej aktywnymi zawodowo oraz w optymalnym zdrowiu [18]. 

 

Bardzo ważnym aspektem realizacji polityki zdrowotnej inwestowania w zdrowie jest 

upodmiotowienie roli pacjenta w systemie [19]. To pacjent powinien być centralnym  

i najważniejszym elementem systemu ochrony zdrowia, z całą jednak odpowiedzialnością 

po jego stronie za przestrzeganie zdrowego trybu życia oraz zaleceń lekarza.  

 

W przypadku Polski można stwierdzić, że poprawa finansowania i efektywności systemu 

ochrony zdrowia oraz współpraca międzyresortowa dla zdrowia będą gwarantem rozwoju 

demograficznego i gospodarczego kraju w najbliższych latach.  

 

Przez ostatnie dwie dekady długość życia Polaków wydłużyła się o ponad 7 lat  

u mężczyzn i ponad 6 lat u kobiet. Aktualnie przeciętnie mężczyźni żyją ok. 74 lata,  

a kobiety 82 lata. Odpowiada za to postęp w dziedzinie medycyny i dostęp do 

nowoczesnych technologii medycznych oraz zmiana stylu życia i wzrost świadomości 

zdrowotnej Polaków [20]. 

 

Niestety, pomimo wzrostu oczekiwanej długości życia Polacy żyją krócej w porównaniu  

z obywatelami Unii Europejskiej - w przypadku mężczyzn o 4,2 lat, a w przypadku kobiet  

o 1,7 roku. Obecna długość życia Polaków jest równa tej, jaka występowała w 1999 r. dla 

ogółu krajów Unii, a więc 20 lat temu. Jednocześnie czas życia w zdrowiu Polaków jest 

krótszy od czasu życia w zdrowiu np. Skandynawów o ok. 10 lat. Według szacunków, 

mężczyźni w Polsce przeżywają w zdrowiu (bez ograniczonej sprawności) 81 proc. 

długości życia (59,8 lat), a kobiety 77 proc. (62,7 lat) [21]. 
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Według prognoz GUS, liczba ludności rezydującej Polski wyniesie w 2050 r. ok. 35 mln.  

W porównaniu z 2014 r. oznacza to zmniejszenie populacji o ok. 3 mln (ok. 8 proc.). 

Odpowiada za to przede wszystkim niski przyrost naturalny i nadumieralność Polaków  

z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów [22]. 

 

W 2017 r. zarejestrowano 403 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 20 tys. więcej niż 2016 r. 

(383 tys.). Niestety wzrosła jednocześnie liczba zgonów do 403 tys. osób, tj. o ponad  

15 tys. więcej niż w 2016 r. (388 tys.). Powodem ponad 70 proc. wszystkich zgonów były 

choroby układu krążenia i choroby nowotworowe. Choroby krążenia odpowiadały  

za 45 proc. zgonów ogółem, czyli ok. 181 tys. zgonów, natomiast choroby nowotworowe 

za 26 proc. zgonów ogółem, czyli ok. 105 tys. zgonów [23]. 
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W Polsce umieralność z powodu chorób sercowo-naczyniowych kształtuje się od paru 

dekad na poziomie 45 proc., podczas gdy w Unii Europejskiej udało się zmniejszyć 

umieralność z powodu tych chorób średnio do 37 proc. [24]. 

 

Należy podkreślić, że do ok. 40 proc. zgonów mężczyzn i ok. 18 proc. zgonów kobiet 

dochodzi przed 65 rokiem życia, co wskazuje, że większości z tych zgonów można uniknąć 

oraz że dotyczy to osób w wieku produkcyjnym. Przedwczesne zgony w tej grupie 

wiekowej powinny być rzadkie, a najlepiej nie powinny w ogóle wystąpić, jeśli istnieją 

skuteczne interwencje medyczne lub działania z zakresu zdrowia publicznego [25]. 
 

 
 

W expose Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wygłoszonym w dniu  

12 grudnia 2017 r., zostały zdefiniowane kluczowe obszary będące podstawą rozwoju kraju. 

System opieki zdrowotnej został wymieniony jako pierwszy z nich. Premier stwierdził,  

że „nie ma godnego życia bez sprawnej opieki zdrowotnej” [26]. Rząd w pełni zdaje sobie 

sprawę z faktu, że „dwie najczęstsze przyczyny śmierci Polaków to choroby nowotworowe  

i choroby układu krążenia. 3/4 Polaków odchodzi z tego świata ze względu na te dwa rodzaje 

chorób. Dlatego trzeba położyć większy nacisk na profilaktykę i leczenie tych chorób”. Premier 

mówił również o uruchomieniu dwóch programów, które unowocześnią polską służbę 

zdrowia. Pierwszy z nich to budowa Narodowego Instytutu Onkologii, drugi to „Narodowy 

program zdrowia kardiologicznego”. Jednocześnie premier podkreślał wagę właściwych  

i adekwatnych do potrzeb zdrowotnych inwestycji w zdrowie: „Każda złotówka zainwestowana 

w zdrowie musi oznaczać poprawę jakości życia Polaków. Zyskają na tym pacjenci, ale również 

mają zyskać ci, którzy na co dzień stoją przy ich łóżkach”.  
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Niedofinansowanie publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce jest największym 

hamulcem poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz rozwoju kadr i placówek 

medycznych. Według najnowszych danych OECD Polska przeznacza na ochronę zdrowia 

4,4 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB) środków publicznych, gdzie średnia dla OECD 

wynosi 6,6 proc. PKB [27]. Aby rozwiązać ten problem, pod koniec listopada 2017 r., Sejm 

RP uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych, zgodnie z którą nakłady na ochronę zdrowia będą stopniowo 

wzrastać w kolejnych latach do poziomu 6 proc. PKB w 2025 r. [28]. 

 

 
 

Zgodnie z ustawą na ochronę zdrowia przeznaczona będzie następująca część PKB 

wyrażona w procentach – Wykres 1: 
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Według Ministerstwa Zdrowia oznacza to realny wzrost nakładów  

o następujące kwoty (w mln. zł) – Wykres 2: 

 

 
 

W ciągu 10 lat wydatki te wzrosną o kwotę 547 629 mln zł. Docelowy poziom 

finansowania, czyli 6 proc. PKB, będzie osiągnięty w 2025 r. 

 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę starzenie się Polaków, Ministerstwo Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej przygotowało w 2018 r. dokument pt. „Polityka społeczna wobec 

osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność” [29]. Określa on 

kierunki działań, które ma podejmować rząd w zakresie służby zdrowia, polityki 

demograficznej, rynku pracy w najbliższych kilkunastu latach. Dokument jest krokiem  

w kierunku stworzenia "de facto państwa opiekuńczego, które wdraża zasady społecznej 

gospodarki rynkowej". 
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4. ROLA PRIORYTETÓW ZDROWOTNYCH W PROCESIE 

POPRAWY EFEKTÓW ZDROWOTNYCH 

I EKONOMICZNYCH SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA 

W POLSCE 

Zgodnie z definicją WHO, polityka zdrowotna to decyzje, plany i działania, które są 

podejmowane w celu osiągnięcia konkretnych celów opieki zdrowotnej w społeczeństwie. 

Polityka zdrowotna określa wizję przyszłości, co z kolei przyczynia się do ustalenia celów  

i punktów odniesienia w krótkim i średnim okresie czasu. Definiuje priorytety zdrowotne  

i oczekiwane role różnych interesariuszy w ich realizacji. Podstawą racjonalnej polityki 

zdrowotnej jest ustalanie i monitorowanie priorytetów zdrowotnych [30]. Właściwie 

zdefiniowane priorytety zdrowotne powinny brać pod uwagę przede wszystkim realne 

potrzeby zdrowotne kraju i regionu, konsekwencje zdrowotne i obciążenie chorobami, koszty 

chorób, dostępność rozwiązań, kadry i technologii medycznych oraz zasoby finansowe. Dlatego 

też w realizacji priorytetów zdrowotnych powinny być wybierane rozwiązania  

o sprawdzonej skuteczności i opłacalności [31]. 

 

 
 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 [32] skupia się na realizacji celu 

strategicznego: wydłużeniu życia Polaków w zdrowiu, poprawie jakości życia związanego ze 

zdrowiem oraz ograniczaniu społecznych nierówności w zdrowiu [33]. Cel strategiczny 

można osiągnąć dzięki realizacji celów operacyjnych. W NPZ są one ukierunkowane na 

zmniejszenie narażenia społeczeństwa na największe zagrożenia dla zdrowia [34]. 
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W lutym 2018 r. Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie określające priorytety 

zdrowotne, które wynikają z aktualnej wiedzy i analiz w zakresie stanu zdrowia obywateli, 

uzyskiwanych efektów zdrowotnych oraz z potrzeby zabezpieczenia właściwej dostępności 

do świadczeń opieki zdrowotnej [35]. Są to: 

1) Zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu: 

a) chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności 

serca i udarów mózgu, 

b) nowotworów złośliwych, 

c) przewlekłych chorób układu oddechowego, 

d) cukrzycy. 

2) Rehabilitacja. 

3) Przeciwdziałanie występowaniu otyłości. 

4) Ograniczanie następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji 

psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji. 

5) Zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych. 

6) Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym 

przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii. 

7) Tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia w środowisku 

nauki, pracy i zamieszkania. 

8) Poprawa jakości skuteczności opieki okołoporodowej oraz opieki zdrowotnej nad 

matką, noworodkiem i dzieckiem do lat 3. 

9) Poprawa jakości leczenia bólu oraz monitorowanie skuteczności tego leczenia. 

10) Zwiększenie koordynacji opieki nad pacjentami starszymi, niepełnosprawnymi oraz 

niesamodzielnymi. 

 

Minister Zdrowa prof. Łukasz Szumowski w swoim wystąpieniu w Sejmie RP w styczniu 

2018 r. podkreślił, że „priorytetem, jest zadbanie o to, żeby pieniądze, które będą wpływały 

do systemu i zasilą system ochrony zdrowia, były dobrze wydane. Musimy wspólnie działać 

w tym kierunku, żeby te pieniądze były przeznaczone na takie cele, które zagwarantują 

wzrost dostępności świadczeń zdrowotnych i ich jakości” [36]. Minister Szumowski 

podkreślał, że „pewnego rodzaju uszczelnieniem systemu, ale już nie finansowym, jest 

wzmocnienie opieki skoordynowanej – szczególnie w obszarach o największej 

umieralności”. Wg Ministra Szumowskiego „na pewno będzie zmienione finansowanie  

i będziemy starali się przeznaczyć więcej pieniędzy na priorytetowe dziedziny. Jeżeli siedem 

osób na dziesięć umiera na choroby krążenia i nowotwory, to te dziedziny potrzeba 

dofinansować”.                   

 

Ma to szczególne znaczenie w priorytetowym traktowaniu niewydolności serca, która 

odpowiada za 60 tys. zgonów Polaków rocznie. 
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5. NIEWYDOLNOŚĆ SERCA, JAKO JEDEN Z KLUCZOWYCH 

PRIORYTETÓW ZDROWOTNYCH I NIEZASPOKOJONA 

POTRZEBA MEDYCZNA W POLSCE 

Niewydolność serca jest obecnie jednym z największych wyzwań dla systemu ochrony 

zdrowia i społeczeństwa w Polsce.  

 

Priorytetowy status niewydolności serca dla działań w zakresie systemu ochrony zdrowia  

w Polsce został potwierdzony w lutym 2018 r. w cytowanym powyżej rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia, gdzie zapisano „zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności 

z powodu: chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności 

serca i udarów mózgu”. 

 

Niewydolność serca jest obecnie jedną z największych niezaspokojonych potrzeb 

medycznych w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim faktu nadumieralności i niskiej jakości 

życia chorych, braku dostępu do technologii medycznych zawartych w standardach 

klinicznych oraz nieefektywnego modelu opieki.  

 

Aktualnie w Polsce liczba chorych w różnych stadiach ciężkości niewydolności serca wynosi 

ok. 650 tys. osób. Prognozy jednoznacznie wskazują, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat 

liczba chorych na niewydolność serca w Polsce wzrośnie o ok. 25 proc. [37].  
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Z powodu niewydolności serca rocznie umiera 60 tys. Polaków, a hospitalizowanych jest  

ok. 150 tys. osób. 60 tys. zgonów z powodu niewydolności serca stanowiło w 2017 r.  

ok. 15 proc. wszystkich zgonów w Polsce (ok. 403 tys. zgonów ogółem). Wynika z tego,  

że w 2017 r. z powodu niewydolności umarł co siódmy Polak. Jednocześnie zgony  

z powodu niewydolności serca stanowiły w ubiegłym roku ok. 30 proc. zgonów z powodu 

chorób sercowo-naczyniowych (ok. 180 tys. zgonów ogółem), tak więc na tę chorobę 

zmarł co trzeci pacjent kardiologiczny.  

 

Konieczne jest zatem jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji 

chorych na niewydolność serca. Celem tych zmian powinno być zmniejszenie skutków 

zdrowotnych i ekonomicznych niewydolności serca w Polsce [39]. Ze względu na pilność 

oraz spodziewane efekty powinny być to działania: 

1. Interwencyjne (krótkofalowe) – do przeprowadzenia w 2018 r.: 

a. dostęp chorych na niewydolność serca do technologii medycznych zawartych  

w standardach  terapeutycznych, 

b. optymalizacja modelu opieki nad chorym z niewydolnością serca w kierunku jej 

kompleksowości i koordynacji - „Kompleksowa opieka nad chorymi  

z niewydolnością serca (KONS)”. 

2. Prewencyjne (długofalowe) - do realizacji w latach 2018-2025: 

a. edukacja zdrowotna, 

b. prewencja. 
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Bardzo ważnym krokiem w kierunku optymalizacji zarządzania niewydolnością serca  

w Polsce była podpisana w dniu 4 listopada 2017 r.  Deklaracja polskiego środowiska 

medycznego, wskazująca na konieczność realizacji Narodowego Programu Prewencji  

i Leczenia Niewydolności Serca [40]. Działania ujęte w ramach Programu powinny 

obejmować takie obszary jak:  

▪ zapobieganie,  

▪ wczesna diagnostyka,  

▪ nowoczesne leczenie  

▪ oraz kompleksowa opieka nad pacjentem i jego rodziną - także z wykorzystaniem 

rozwiązań z zakresu telemedycyny.  

 

Sygnatariusze Deklaracji i współtwórcy Narodowego Programu Prewencji i Leczenia 

Niewydolności Serca wyrazili przekonanie, że ujęte w Programie propozycje i rozwiązania 

przyczynią się do ograniczenia niekorzystnych następstw niewydolności serca, zarówno  

w skali jednostkowej, jak i w perspektywie całego społeczeństwa w Polsce:  

 

„Rosnąca zapadalność na niewydolność serca w kontekście starzejącego się 

społeczeństwa sprawia, że walka z tym schorzeniem staje się ogromnym wyzwaniem dla 

Polski - zarówno społecznym, jak i systemowym”. 

 

prof. Jarosław Kaźmierczak,  

konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii  

 
 
 

„Do 2030 r. liczba chorych na niewydolność serca wzrośnie o połowę. 70 proc. chorych 

stanowić będą osoby po 65 roku życia”. 

 

prof. Tomasz Kostka,  

konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii.  
 
 

 

„Chory na niewydolność serca wymaga kompleksowej opieki realizowanej przez lekarzy 

wielu specjalności, m.in. przez lekarzy rodzinnych, internistów, kardiologów i geriatrów. 

Dzięki olbrzymiemu postępowi medycyny na przestrzeni ostatnich lat niewydolność serca 

można skutecznie leczyć i skutecznie jej zapobiegać, ale do tego konieczna jest 

współpraca wielu środowisk medycznych i wsparcie instytucji państwowych”. 

 

prof. Tomasz Tomasik,  

prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce  
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„Zaangażowanie i współpraca wielu środowisk oraz instytucji państwowych pozwolą 

zbudować świadomość zagrożenia niewydolnością serca w Polsce i skutecznie walczyć 

 z tą epidemią”. Prof. Ponikowski pokreślił, że „dla skutecznej walki z niewydolnością 

serca kluczowe jest zrozumienie i życzliwe wsparcie decydentów w tym zakresie”. 

 

prof. Piotr Ponikowski,  

prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego[40] 

 

Spodziewany efekt wprowadzenia kompleksowego programu zapobiegania i leczenia 

niewydolności serca to obniżenie liczby zarówno zgonów, jak i hospitalizacji o jedną 

czwartą [41]. W przypadku 60 tys. zgonów rocznie z powodu niewydolności serca  

w Polsce może to być uniknięcie zgonów ok. 15 tys. chorych co roku. Uniknięte zgony, 

poprawa jakości życia chorych na niewydolność serca oraz optymalizacja modelu opieki 

przełoży się również na efekt ekonomiczny – utrzymanie produktywności  

i ograniczenie kosztów całkowitych niewydolności serca w Polsce. 

 

 
 

Według raportu pt. „Ocena kosztów niewydolności serca w Polsce z perspektywy 

gospodarki państwa” opublikowanego w 2017 r. całkowite koszty pośrednie 

niewydolności serca w Polsce oszacowane zostały na poziomie ok. 4 mld zł. Rocznie [42]. 

W 2014 r. wyniosły 3,595 mld zł i wzrosły o 8,9 proc. w 2015 r. do 3,913 mld zł. Największy 

odsetek w strukturze kosztów (62 proc.) stanowiły koszty przedwczesnych zgonów  

z powodu niewydolności serca: 2 mld 167 mln zł w 2014 r. i 2 mld 444 mln zł w 2015 r. 

(wzrost o 13 proc.). Dlatego też każdy uniknięty zgon, oprócz wymiaru efektu zdrowotnego, 

prowadzić będzie do oszczędności w wymiarze gospodarczym. Poprawa stanu zdrowia 

chorych na niewydolność serca wpływa również na ich produktywność w pracy 

(prezenteizm). Jej spadek w wyniku tej choroby generował ok. 21 proc. kosztów 

całkowitych - 801,2 mln zł w 2014 r. i 816,1 mln zł w 2015 r. Trwała niezdolność do pracy  
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z powodu niewydolności serca  odpowiadała za 13 proc. kosztów całkowitych - 484,1 mln zł 

w 2014 r. i 497,2 mln zł w 2015 r. Nieobecność osób chorych na niewydolność serca  

w pracy (absenteizm) odpowiadał za 4 proc. kosztów całkowitych - 142,3 mln zł w 2014 r.  

i 155,2 mln zł w 2015 r. 

 

 
 

Biorąc pod uwagę wydatki NFZ na leczenie niewydolności serca – na poziomie ok. 900 mln zł 

w 2016 r. – koszty pośrednie tej choroby w Polsce są cztery razy wyższe od kosztów 

bezpośrednich medycznych. Jest to przede wszystkim konsekwencja braku dostępności 

skutecznych technologii medycznych oraz kompleksowego modelu opieki nad pacjentem.  
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Powyższe wyliczenia potwierdzają wyniki wcześniejszych kalkulacji wykonanych na 

podstawie analizy zużycia poszczególnych zasobów i kosztów jednostkowych świadczeń. 

Według autorów, całkowity roczny koszt leczenia niewydolności serca dla systemu ochrony 

zdrowia wyniósł w 2001 r. ok. 1,7 mld złotych, co stanowiło 3,16 proc. budżetu NFZ. Koszty 

leczenia niewydolności serca w Polsce są wysokie, ponieważ główną składową tych 

kosztów – ok. 92 proc. była hospitalizacja. Właściwa alokacja zasobów w zakresie 

diagnostyki i leczenia może się przyczynić do racjonalizacji przeznaczanych na ten cel 

wydatków [43]. Podobne ustalenia i rekomendacje zawierał raport Instytutu Zarządzania  

w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z 2013 r. [44]. 
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6. WNIOSKI 

1. Zdrowie obywateli jest fundamentem rozwoju gospodarczego.  

2. Inwestycja w zdrowie obywateli to inwestycja w rozwój kraju oraz gospodarki, 

prowadzona we współpracy pomiędzy wszystkimi resortami rządu. 

3. Poprawa finansowania i efektywności systemu ochrony zdrowia jest gwarantem 

rozwoju demograficznego i gospodarczego kraju w najbliższych dekadach. 

4. Niewydolność serca jest obecnie jedną z największych niezaspokojonych potrzeb 

medycznych w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim faktu nadumieralności i niskiej 

jakości życia chorych, braku dostępu do technologii medycznych zawartych  

w standardach klinicznych oraz nieefektywnego modelu opieki.  

5. Według standardów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, chorzy na niewydolność 

serca powinni mieć dostęp do zalecanych badań diagnostycznych, farmakoterapii oraz 

zabiegów interwencyjnych i materiałów wszczepiennych – optymalnie w ramach 

modelu kompleksowej i koordynowanej opieki zdrowotnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wei.org.pl/


PRIORYTETY ZDROWOTNE W KONTEKŚCIE  

DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO ROZWOJU POLSKI  

 

Rekomendacje 
  

 

 

Fundacja Warsaw Enterprise Institute 

office@wei.org.pl,  www.wei.org.pl   24 

7. REKOMENDACJE  

1. Wydatki w zakresie sektora ochrony zdrowia powinny być traktowane jako inwestycja 

w zdrowie obywateli, prowadząca do zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych oraz 

optymalizacji produktywności społeczeństwa. 

2. Sektor ochrony zdrowia powinien być finansowany adekwatnie do potrzeb 

zdrowotnych obywateli, zgodnie z priorytetami zdrowotnymi. 

3. W zakresie sektora ochrony zdrowia powinny zachodzić ciągłe zmiany prowadzące do  

optymalizacji świadczeń oraz efektywności inwestycji.  

4. Rekomendowana jest refundacja publiczna efektywnych kosztowo technologii 

medycznych w leczeniu niewydolności serca, jako jednego  z fundamentów skutecznej 

opieki zdrowotnej, prowadzącej do redukcji zgonów i wzrostu jakości życia chorych.  

5. Zalecane jest jak najszybsze wdrożenie modelu koordynowanej i kompleksowej opieki 

nad pacjentem z niewydolnością serca (KONS), który może poprawić jakość 

udzielanych świadczeń i pozytywnie wpłynąć na wskaźniki zdrowotne i ekonomiczne.  
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8. KOMENTARZE EKSPERCKIE 

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler 

Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii 

Collegium Medicum UJ w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II 

 

Sytuacja w ostatnich latach w kardiologii jest głęboko niepokojąca z uwagi na epidemię 

niewydolności serca, która przekłada się w konsekwencji na zgony pacjentów. Jednocześnie 

dzięki poprawie organizacji i finansowania opieki zdrowotnej zaobserwowano pozytywne 

trendy dotyczące obniżenia śmiertelności w zakresie np. ostrego zespołu wieńcowego. 

Nadszedł więc czas na zorganizowanie skutecznego leczenia niewydolności serca. Dlatego 

środowisko kardiologów razem z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ekspertami 

systemowymi opracowało model Kompleksowej Opieki nad pacjentem z Niewydolnością 

Serca (KONS). Model KONS jest trakcie przygotowań i za 2-3 miesiące będzie można go 

wdrożyć w formule pilotażu. Fundamentalny jest dostęp chorych do technologii 

medycznych (leków, diagnostyki i wyrobów medycznych) rekomendowanych przez 

standardy kliniczne. Prawdziwym wyzwaniem jest wzrost świadomości na temat 

niewydolności serca. Z ankiety przeprowadzonej w społeczeństwie wynika, że co prawda  

90 proc. badanych słyszało o niewydolności serca, ale tylko 5 proc. potrafiło powiedzieć na 

czym polega ta choroba i jakie ma objawy. Tylko 30 proc. badanych miało świadomość,  

że jest to choroba niebezpieczna, prowadząca do uszkodzenia serca, wielu narządów, 

skracająca życie i prowadząca do śmierci. Problem świadomości i edukacji jest ważnym 

elementem, na który trzeba zwrócić uwagę, żeby skutecznie zapobiegać rozwojowi 

niewydolności serca. 

 

 

Dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak  

Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych Administracji, Warszawa 

Zakład Fizjologii Stosowanej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN  

 

Niepojącym faktem jest to, że z roku na rok wzrasta populacja młodych pacjentów  

z niewydolnością serca. Są to pacjenci w wieku produkcyjnym, którzy poprzez chorobę tracą 

możliwość pracy i aktywnego życia. Należy również zwrócić uwagę na raport wskazujący,  

że w 2017 r. skróciła się o miesiąc długość przeżycia pacjentów z niewydolnością serca. 

Jednocześnie opublikowane dane wskazują, że rekomendowane przez standardy 

terapeutyczne metody leczenia cechują się coraz wyższą skutecznością. Niestety,  

nie  wszystkie z nich są w Polsce refundowane i jest to ogromny problem dla polskich 

pacjentów. Refundacja nowego leku dla określonej grupy chorych wysokiego ryzyka (kilku 

procent populacji chorych na niewydolność serca) w istotny sposób przełożyłaby się  

na zmniejszenie śmiertelności i poprawę stanu zdrowia. Wprowadzenie modelu opieki 

koordynowanej w niewydolności serca (KONS) może znacząco poprawić i zoptymalizować 
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jakość oraz efektywność opieki nad chorymi. Stabilny pacjent, którego terapia jest 

koordynowana przez kardiologa, mógłby być prowadzony przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, co zmniejszy również kolejki do specjalistów oraz liczbę hospitalizacji.  
 

 

Dr hab. n. med., Andrzej Gackowski, prof. UJ   

Przewodniczący Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

  

Zarząd Sekcji Niewydolności Serca PTK popiera rekomendacje raportu WEI. Są one zgodne 

z działaniami Sekcji, która od kilku lat prowadzi działania informujące o wyzwaniach 

wynikających z wzrastającej liczby pacjentów z niewydolnością serca. Uważamy,  

że interdyscyplinarna współpraca, kompleksowe i skoordynowane działania oraz 

adekwatne finansowanie publiczne są koniecznym warunkiem poprawy sytuacji 

zdrowotnej chorych na niewydolność serca w Polsce. 
 
 

Mgr Bartosz Marczuk 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

Koszty opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i systemów ubezpieczeń z uwagi  

na niezdolność ludzi do wykonywania pracy, to obecnie - w dobie starzejącego się 

społeczeństwa - jedno z największych wyzwań społecznych. Z dużą nadzieją śledzimy 

wszelkie pomysły na ich rozwiązanie oraz propozycje, które umożliwią normalne 

funkcjonalnie obywateli i ich powrót na rynek pracy. 
 

 

Mgr Marcin Nowacki 

Wiceprezes Zarządu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 

 

Pracodawca wie ile kosztuje absencja, dodatkowe usługi medyczne i brak pracownika  

w ogóle. Niestety coraz częściej spotykamy się z niedostatkiem pracowników na rynku,  

a w niektórych zawodach występuje permanentny brak pracowników. Niewydolność serca, 

tak jak wiele innych jednostek chorobowych prowadzących do utraty produktywności 

aktywnych zawodowo i rodzinnie chorych, przekłada się na wymierne straty z perspektywy 

społeczeństwa. Przede wszystkim nieodwracalne przedwczesne zgony w wieku 

produkcyjnym, które nie powinny się zdarzyć w prawidłowym modelu opieki. Dlatego też 

wszelkie działania w sektorze ochrony zdrowia w zakresie poprawy prewencji, diagnostyki  

i leczenia tej choroby zasługują na wsparcie.  

 

Przedsiębiorca, którego pracownicy korzystają z publicznej opieki zdrowotnej dokładnie 

analizuje, jak środki publiczne są wydawane i gospodarowane. Efektywna opieka 

zdrowotna przełoży się na oszczędności w zakresie kosztów pośrednich wynikających  

z utraty produktywności chorych. 
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Mgr Beata Ambroziewicz 

Prezes Zarządu Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” oraz Koalicji 

"Serce dla kardiologii" 

 

Świadomość społeczna występowania i śmiertelności niewydolności serca jest niska,  

a w perspektywie najbliższych 10 lat liczba chorych wzrośnie o kolejne 25 proc.  

Bez leczenia, zgodnego z obowiązującymi wytycznymi, rokowanie w niewydolności serca 

jest gorsze niż w wielu najczęściej występujących nowotworach. Dlatego istnieje pilna 

potrzeba zmian w systemie opieki zdrowotnej, które doprowadzą do poprawy diagnostyki 

tej choroby oraz zwiększenia dostępu do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Równie 

istotny jest postulat poprawy dostępu chorych do technologii medycznych zawartych  

w standardach terapeutycznych. W dłuższej perspektywie, konieczne jest wdrożenie 

skutecznego programu prewencyjno-edukacyjnego dedykowanego schorzeniom sercowo-

naczyniowym, zarówno o charakterze pierwotnym – styl życia i badania profilaktyczne,  

jak i wtórnym – zalecenia i wsparcie osób po incydentach kardiologicznych, zapobiegające 

przedwczesnej śmierci z powodu niewydolności serca i udaru mózgu.  

 

Niewydolność serca to choroba, która ze względu na skalę zachorowań oraz prognozy na 

przyszłość wymaga zaangażowania całego środowiska. Liczymy, że działania pacjentów  

w ramach Koalicji Serce dla kardiologii przyczynią się do wzrostu świadomości i wiedzy 

pacjentów, a także staną się elementem ogólnopolskiej debaty zmierzającej do wdrożenia 

rozwiązań, mających na celu zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów z powodu 

niewydolności serca. Polskie standardy leczenia niewydolności serca odbiegają od 

rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mamy do czynienia  

z ograniczonym dostępem do innowacyjnych terapii lekowych, niewystarczającym 

dawkowaniem leków, liczbą wykonywanych procedur wysokospecjalistycznych czy też 

długim okresem oczekiwania na wizytę u specjalisty, gdzie dodatkowo lekarz internista  

i lekarz pierwszego kontaktu nie mają dostępu do odpowiednich narzędzi diagnostycznych. 

 

Wpływ na skuteczność leczenia ma także odpowiednia świadomość pacjentów i ich 

edukacja, która w Polsce w sposób widoczny jest niewystarczająca, a więc utrudnia 

właściwe i skuteczne leczenie. Koalicja poprzez regionalne działania edukacyjne chce 

zwiększyć świadomości na temat chorób kardiologicznych w Polsce wśród pacjentów  

i decydentów oraz podnieść poziom wiedzy społecznej na temat profilaktyki w zakresie 

niewydolności serca. 

 

Bardzo ważnym krokiem w kierunku optymalizacji zarządzania niewydolnością serca  

w Polsce była podpisana w dniu 4 listopada 2017 r. deklaracja polskiego środowiska 

medycznego, wskazująca na konieczność realizacji Narodowego Programu Prewencji  

i Leczenia Niewydolności Serca. Działania ujęte w ramach Programu powinny obejmować 

takie obszary jak: 

• zapobieganie, 

• wczesna diagnostyka, 
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• nowoczesne leczenie 

• oraz kompleksowa opieka nad pacjentem i jego rodziną – a także wykorzystanie 

rozwiązań z zakresu telemedycyny. 

 

Sygnatariusze deklaracji i współtwórcy Narodowego Programu Prewencji i Leczenia 

Niewydolności Serca wyrazili przekonanie, że ujęte w programie propozycje i rozwiązania 

przyczynią się do ograniczenia niekorzystnych następstw niewydolności serca, zarówno  

w skali jednostkowej, jak i w perspektywie całego społeczeństwa w Polsce: 

• konieczne jest kompleksowe podejście do niewydolności serca - wydaje się,  

że założenie programu dotyczącego NS powinny być częścią powstającego  

w Ministerstwie Zdrowia Narodowego Programu ZDROWE SERCE – lepiej wspierać 

tworzenie jednego, kompleksowego rozwiązania niż kilku, w tym ważne, aby program 

takowy miał oddzielne finansowanie jak NPZChN. 

 

Wszystkie dane pokazują, że obszar kardiologii interwencyjnej jest dobrze zabezpieczony, 

brakuje niestety koordynacji i kompleksowości opieki, kontynuacji opieki po incydencie 

sercowo-naczyniowym, co powoduje przedwczesną śmiertelność polskich chorych: 

uważam, że kluczowe rozwiązania to KONS i program kompleksowej profilaktyki i opieki 

nad pacjentami, stała edukacja społeczna na temat czynników ryzyka. 

 

Polska Unia Organizacji Pacjentów wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych - 

Stowarzyszeniem Pacjentów z Chorobami Serca i Układu Krążenia EkoSerce, 

Stowarzyszeniem Pacjentów Hiperlipidemią Rodzinną oraz Fundacją Wygrajmy Zdrowie - 

powołała Koalicję "Serce dla kardiologii". Celem wspólnych działań Koalicji "Serce dla 

kardiologii" jest poprawa sytuacji pacjentów w zakresie kształtowania odpowiedniego  

i przyjaznego dla chorych systemu ochrony zdrowia w obszarze wyzwań kardiologicznych. 

Chcemy być partnerem dla decydentów w tworzeniu rozwiązań systemowych, 

organizacyjnych oraz - co niezmiernie ważne - podnoszeniu poziomu świadomości 

społecznej oraz edukacji i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.  
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