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Wpływ zmian w podstawowej opiece 
zdrowotnej na jej dostępność dla osób 

starszych

11. 2. 1. Zmiany w zakresie struktury i sposobu zorganizowania 
świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
w latach 1990-2004

Zbigniew Król

Zespoły opieki zdrowotnej, które utworzono w Polsce w połowie lat siedem
dziesiątych1, miały zabezpieczać kompleksowe świadczenia zdrowotne w zakre
sie zarówno lecznictwa otwartego (w tym podstawowego), jak i szpitalnego. Za
kładanym celem takiej konstrukcji było wzmocnienie lecznictwa podstawowego 
[Murkowski, Koronkiewicz, Cieślukowski, 2000]. Stosunkowo szybko jednak 
ZOZ-y utraciły planowany kierunek rozwoju. Ciężar opieki został przeniesiony 
na medycynę specjalistyczną, funkcjonującą głównie w ramach dużo kosztow
niejszego lecznictwa zamkniętego. Pojawiające się ograniczenia dostępności do 
świadczeń niwelowano poprzez tworzenie kolejnych poradni specjalistycznych. 
Znane są jednak przykłady, gdzie kwalifikacje pracujących w poradniach leka
rzy odbiegały od spodziewanych, nie gwarantując pożądanej jakości udziela
nych świadczeń [Król, 2000]. 

W roku 1973 na poziomie powiatowym, a w 1975 na poziomie wojewódzkim.

Organizacja służby zdrowia pozostawała w gestii administracji państwowej. 
Decyzje dotyczące inwestycji zapadały centralnie, a przy ich podejmowaniu 
najczęściej nie brano pod uwagę ani realnych kosztów, ani rzeczywistego zapo
trzebowania. Duży wpływ na podejmowane decyzje miały czynniki polityczne, 
przez co dochodziło do upolitycznienia opieki zdrowotnej w zakresie zarówno 
finansowania, jak i zarządzania [tamże].

Na złą kondycję zakładów opieki zdrowotnej wpływało ponadto ciągłe nie- 
dofinansowanie ochrony zdrowia. Przejawiało się ono zarówno niemożnością 
generowania środków na odtworzenie bazy lokalowo-sprzętowej, jak i realnym 
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spadkiem dochodów pracowników służby zdrowia. Niskie zarobki pracowników 
opieki zdrowotnej, wywołujące ich silne niezadowolenie, oraz zła dystrybucja 
bazy, w postaci lokali i sprzętu, powodująca ograniczenia w dostępności świad
czeń (głównie specjalistycznych), stanowiły dobre podłoże do powstania „szarej 
strefy”, która pod koniec lat dziewięćdziesiątych występowała w zasadzie na 
wszystkich szczeblach opieki medycznej i we wszystkich grupach zawodowych 
[Borkowska-Kalwas, Halik, Pączkowska, 1999].

Szczególny wpływ na proces reorganizacji opieki zdrowotnej w latach dzie
więćdziesiątych miało uchwalenie 30 sierpnia 1991 r. ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej (wielokrotnie nowelizowanej w późniejszym czasie). W wyniku za
stosowania jej przepisów rozpoczęty został proces podziału zespołów opieki 
zdrowotnej, a w szczególności wyłączania z nich szpitali. W późniejszym czasie 
z innych ich jednostek organizacyjnych zostały utworzone zespoły lecznictwa 
otwartego (przychodnie rejonowe oraz przychodnie i poradnie specjalistyczne). 
Proces ten dokonał się w pełni w większości dużych miast [Król, 1999]. 
W przyjętej ustawie zdefiniowano pojęcie świadczenia podstawowej opieki 
zdrowotnej2. Zgodnie z art. 27 ust. 1 świadczenia POZ obejmują: usługi profi
laktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakre
su medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii. Definicja ta w sposób dość ogólny 
określa zakres podstawowej opieki zdrowotnej, odsyłając do bardziej szczegó
łowych opracowań dotyczących poszczególnych dyscyplin medycznych (w tym 
przypadku medycyny rodzinnej i ogólnej).

2 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej z późniejszymi jej noweliza
cjami (Dz.U., 1991, Nr 91, poz. 408, z późn. zm.).

3 Stawka kapitacyjna to kwota przeznaczona na roczną opiekę nad pacjentem (w tym na lecze
nie i badania diagnostyczne) przyznawana lekarzowi rodzinnemu w ramach kontraktu z kasą cho
rych (obecnie - oddziałem NFZ).

Z kolei wprowadzenie instytucji lekarza rodzinnego, jeszcze przed utworze
niem kas chorych, przyniosło trzy zasadnicze zmiany w podstawowej opiece 
zdrowotnej: lekarz rodzinny posiadał specjalizację z medycyny rodzinnej, pod
pisywał kontrakt - umowę na realizację określonych zadań, oraz tworzył własną 
listę pacjentów [Łuczak, 1999]. Te zmiany miały przyczynić się do poprawy 
opieki nad pacjentami, także tymi w podeszłym wieku. W programie specjaliza
cyjnym z medycyny rodzinnej znalazły się między innymi podstawy geriatrii 
i gerontologii [Departament..., 1992]. Zadania opieki nad osobami starszymi 
umieszczono w większości kontraktów podpisywanych jeszcze przed wprowa
dzeniem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie we wszystkich 
kasach chorych (z wyjątkiem lubuskiej) zastosowano zwiększoną (1,35-1,9 ra
zy) stawkę kapitacyjną3 dla pacjentów powyżej 65. roku życia [Derejczyk, 
2002]. Odejście od rejonizacji, wyższa stawka kapitacyjna oraz wolny wybór 
lekarza stały się podstawą wprowadzenia mechanizmu konkurowania o pacjen
tów, wymuszając poprawę jakości usług, także kierowanych do osób starszych. 
Należy podkreślić, że pomimo iż ludzie starsi wymagają zwykle bardziej praco



Wpływ zmian w podstawowej opiece zdrowotnej... 71

chłonnej opieki, w efekcie tych zmian nie odnotowano przypadku odmowy wpi
sania pacjenta na listę lekarza rodzinnego tylko z powodu wieku.

Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, mająca na celu ich usamo
dzielnienie, a następnie prywatyzację, z założenia miała przynieść zmianę doty
czącą racjonalizacji kosztów opieki przy zachowaniu takich parametrów jako
ściowych, jak dostępność. Usamodzielnienie dawało bowiem zakładom 
możliwość prowadzenia własnej gospodarki finansowo-kosztowej, a statuty no
wych (pod względem prawnym) organizacji nakazywały utrzymanie dotychcza
sowej bazy. W skład rad społecznych - organów zatwierdzających statuty - 
wchodzili przedstawiciele społeczności lokalnych, oceniający funkcjonowanie 
SPZOZ-ów (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) [Król, 
1999].

Prywatyzacja w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a szczególnie podsta
wowej opieki zdrowotnej, polegała głównie na przejmowaniu części bądź 
wszystkich funkcji SPZOZ-ów przez lekarzy i pielęgniarki, dotychczas pracują
cych w tych zakładach (prywatyzacja świadczeń). Zgodę na wynajem po
wierzchni poradni lub przychodni rejonowych oraz dzierżawę sprzętu wyrażał 
organ założycielski (najczęściej gmina bądź powiat), uzależniając ją od konty
nuowania dotychczasowego zakresu świadczeń4. W ten sposób lawinowo po
wstawały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ). Ostatecznie zmiany 
restrukturyzacyjne miały korzystnie wpłynąć na jakość świadczonych usług 
i poprawić dostępność świadczeń opieki podstawowej dla wszystkich grup lud
ności, w tym dla ludzi starszych.

4 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 18 maja 1995 r. w sprawie warunków, na 
jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, oraz sposobu ich kontroli i wykorzystania (M.P., 1995, Nr 29, poz. 341), na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji 
z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazywane niektórym 
gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu 
przekazania (Dz.U., 1993, Nr 65, poz. 309, z późn. zm.).

Zauważalne zmiany nastąpiły również w dostępie do świadczeń specjali
stycznych, udzielanych ambulatoryjnie (co zostało opisane w rozdziale poświę
conym opiece specjalistycznej) [UNUZ, 2001]. W przypadku porad i zabiegów 
stomatologicznych wprowadzono kontraktowanie limitowanej liczby usług, tzw. 
standardowych. Wycenione punktowo procedury stomatologiczne stanowiły 
podstawę zakresu kontraktu. Kasy chorych refundowały jedynie część świad
czenia, natomiast pacjent zmuszony był dokonać dopłaty, jeśli chciał być leczo
ny nowoczesnymi metodami. Część dentystów w ogóle zrezygnowała z kon
traktów z kasami chorych (na przykład w Warszawie), prowadząc jedynie 
świadczenia pełnopłatne. To zdecydowanie pogorszyło dostępność usług sto
matologicznych.
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