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Ad 1. 
 

 
Informację na temat strategii systemu ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego w czterech 

obszarach tematycznych – zdrowia publicznego, organizacji systemu zdrowia, kadr 

medycznych i finansowania ochrony zdrowia – przygotował Zespół Doradców Komisji 

Zdrowia.  

Prof. Bolesław Samoliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwrócił uwagę na 

konieczność modyfikacji zapisów ustawy o zdrowiu publicznym i Narodowego Programu 

Zdrowia w celu dostosowania ich do obecnych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Podkreślił 

też konieczność większych nakładów na działania profilaktyczne. 

Dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia Maciej Bogucki 

przedstawił propozycję zintegrowanego systemu ochrony zdrowia, opartego na decentralizacji, 

m.in. na powstaniu systemu opieki podstawowej na poziomie samorządu powiatowego. Na 

drugim poziomie – wojewódzkim – mogłyby działać holdingi prywatno-samorządowo-

publiczne. Trzeci to poziom krajowy, obejmujący placówki o najwyższym poziomie 

referencyjności i specjalistyki. 

Artur Białoszewski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówił o konieczności 



 

 

zapewnienia optymalnych warunków dla personelu medycznego – wobec wielkich braków 

kadrowych, spowodowanych m.in. niedofinansowaniem w polityce kadrowej.  

Hanna Majszczyk podkreśliła potrzebę podniesienia nakładów na ochronę zdrowia, stabilnego 

finansowania tego sektora, zapewnienia powszechnego i sprawiedliwego opłacania składek, 

unikania podwójnego opłacania świadczeń medycznych przez obywateli. 

Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera wskazała, że zadaniem zespołu było 

opracowanie kierunków działania w sferze ochrony zdrowia. Zadeklarowała, że zespół będzie 

kontynuował prace na rzecz poszukiwania rozwiązań w celu poprawienia wskaźników 

zdrowotnych społeczeństwa, które się znacznie pogorszyły w ostatnich latach. 
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