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Ochrona zdrowia w UE w 2030 roku
„Jutro

to dziś tyle, że jutro”
(Sławomir Mrożek)

„Przewidywanie jest trudne, szczególnie jeżeli chodzi o przyszłość”
(Groucho Marx)
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Podstawowe wnioski I
1. Koszty ochrony zdrowia w EU rosną znacznie szybciej niż wzrost
gospodarczy i poziom finansowania

• Obecny poziom finansowania z podatków i ubezpieczeń jest
niewystarczający
• Publiczne wydatki na ochronę zdrowia w UE wzrosną z 8% PKB
w 2000 roku do 14% PKB w 2030 roku
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Podstawowe wnioski II
2. Podstawowe powody wzrostu kosztów :
• Starzejąca się populacja i wzrost zachorowalności
na choroby przewlekłe
• Wzrost kosztów związanych z nowymi technologiami
medycznymi
• Wzrost popytu na usługi medyczne związany z wiekszą
świadomością pacjentów i niekorzystnymi zmianami stylu życia
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Scenariusz I - „Zwycięstwo technologii”

Założenia
•Technologie medyczne zrewolucjonizują Ochronę
Zdrowia(nanotechnologia, biotechnologia),
• OZ traktowana jako inwestycja a nie koszt
•Nakłady na Ochronę Zdrowia osiągną poziom 20%
PKB – znacząca część na nowe technologie
•Systemy OZ idą w kierunku promocji i wdrażania
technologii medycznych,efektywnych kosztowo

Scenariusz
•Nowe technologie sa w stanie skutecznie leczyć
wiekszośc chorób przewlekłych
•Dostepne są w skali całej Europy
•E-medycyna pozwala na bardzo efektywne
zarządzanie systemem OZ

2011
Warunki
•Rządy tworzą zachęty do szybkiego wdrażania
nowych technologii medycznych,
•Regulatorzy i Płatnicy pilnują aby innowacje
medyczne były dostępne dla wszystkich
•Branża wyrobów medycznych i farmaceutyczna
tworzy partnerstwa ddla rozowju innowacyjnych
technologii medycznych

2030
Silne strony
•Ludzie są znacznie dłużej produktywni – co
powoduje, per saldo to się opłaca
Słabe strony
•Popyt na nowe technologie medyczne przekracza
możliwości systemów,
•Mimo technologii nie udaje się zaradzic wszystkim
chorobom przewlekłym
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Scenariusz II - „Zjednoczona Europa”
Założenia
•Kraje EU są zmuszone do
stworzenia, jednego, wspólnego
systemu Ochrony Zdrowia

2011
Warunki
•Akceptacja społeczeństw krajów należących do
systemu
•Szkolenia pracowników Ochrony zdrowiadoprowadzenie do podobnych standardów
•Pacjenci odpowiedzialni za zarządzanie
własnym zdrowiem
•Stworzenie systemów e-medycyny –
powszechny dostęp do internetu
•Pełna transparentność systemu i centralna baza
danych statystyki medycznej

Scenariusz
•Nowy europejski system jest oparty na
następujacych założeniach:
•Jednolity sposób finansowania,
•Systematyczna racjonalizacja zasobów,
•Harmonizacja standardów,
•Stworzenie zintegrowanego systemu emedycyny

2030
Silne strony
•Ogromne oszczędności wynikające z optymalizacji
bazy,
•Pacjenci maja dostęp do najlepszej opieki
dostępnej w Europie – zwiekszenie równości
dostępu
Słabe strony
•Trudne do przeprowadzenia politycznie,
•Pacjenci nie zechcą podróżować po Europie, aby
uzyskac świadczenie
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Scenariusz III - „Od leczenia do promocji
zdrowia (wellness)”
Założenia
•Zmiana paradygmatu - zamiast
leczenia chorych nacisk na promocje
zdrowia

2011
Warunki
•Lekarze pierwszego kontaktu staja sie
menedżerami zdrowia swoich pacjentów,
•Ulgi podatkowe promujące zdrowie,
•Stworzenie Europejskiej Akademii Zdrowia
Publicznego,
•Promocja Zdrowia podstawowym priorytetem
koalicji (partii) rzadzacych w krajach
członkowskich.
•Innowacje w zakresie szczepionek, antybiotyków
i leków antywirusowych

Scenariusz
•Kraje EU przyjmuja narodowe programy promocji
zdrowia zawierające:
•Reformy prawne (zakaz reklamy niezdrowej
żywności, zakaz używania solarium)
•Powszechne programy szczepień,
•Powszechne programy żywienia
•Programy e-medycyny zarządzajace
codziennym stylem zycia

2030
Silne strony
•Znacząca redukcja chorób przewlekłych
zwiazanych ze stylem życia,
•Dramatyczna redukcja kosztów w skali Europy
związana z leczeniem schorzeń serca, cukrzycy itp.
Słabe strony
•Działania długoterminowe-efekty widoczne po wielu
latach,
•Ryzyko podważenia efektów przez wzrost chorób
przewlekłych niezwiązanych ze stylem życia.
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Scenariusz IV - „Koncentracja na
najsłabszych”
Założenia
•Państwa EU koncentrują swoje
działania na zapewnieniu opieki
zdrowotnej najsłabszym grupom
społecznym

Scenariusz
•Kraje EU tworzą nowy system budując nowe
ośrodki dedykowane dla ludzi starszych,
wykluczonych ekonomicznie i społecznie,
mniejszości etnicznych, z problemami psychicznymi
oparty na:
•Fundusze na poziomie loalnym,
•Wsparcie dla grup samopomocy
•Pielęgniarki środ. zarzadzają potrzebami pacjentów
lokalnie

2011
Warunki
•Sołeczeństwa zaakceptują programy opieki
zdrowotnej dla najsłabszych,
•Efekty uzyskane bardzo dużym nakładem
kosztów,
• Systemy e-medycyny będą musiały byc
dostosowane do potrzeb róznych grup
(etnicznych, rodzajów niepełnosprawności itp.)
•Systemy statystyki medycznej muszą być
bardzo wysokiej jakości aby uzyskać efekty

2030
Silne strony
•Aktywność na rynku pracy grup objetych
programami zmniejsza koszty realizacji programów,
Słabe strony
•Diskryminacja dużych grup społecznych
nieobjętych programami.
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Scenariusz V - „Przede wszystkim nie
ingerować- Leseferyzm”
Założenia
•Państwa UE prywatyzują w całości
systemy ochrony zdrowia

2011
Warunki
•UE akceptuje powstanie ogólnoeuropejskich
,zintegrowanych systemów zarządzania opieka
zdrowotną,
•Prywatne ubezpieczenia zdrowotne są
obowiązkowe,
•Fundusze publiczne dedykowane wyłącznie
zapewnieniu opieki najbiedniejszym,
•Opieka zdrowotna jest zderegulowana na
poziomie europejskim
•Rządy tworzą sytemy e-medycyny

Scenariusz
•Ochrona Zdrowia w Europie jest finansowana w
całości przez prywatne firmy ubezpieczeniowe,
•Firmy ubezpieczeniowe tworzą ogólnoeuropejskie
systemy zarządzania opieką zdrowotną (model
amerykański),
•Firmy ubezpieczeniowe narzucają restrykcyjne
warunki dotyczące stylu życia Ubezpieczonych,

2030
Silne strony
•Obywatele UE mają dostep do zintegrowanego
systemu ochrony zdrowia – świadczenia są
dostępne poprzez „Centers of Excellence”,
Słabe strony
•Ze wzgledu na limity cenowe – innowacyjność (ilość
nowych technologii medycznych spada,
•Mimo obowiązkowych ubezpieczeń znacząca część
populacja pozostaje niubezpieczona
•System nie jest przygotowany na pandemie
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7 podstawowych trendów wyznaczających
przyszłość w europejskiej ochronie zdrowia
1. Wydatki na ochronę zdrowia będą rosły i to szybko
2.

Konieczność racjonalizacji i konsolidacji istniejących zasobów

3.

Lekarze pierwszego kontaktu - fundamentalna rola jako menedżerowie d/s zdrowia
„kontrolujący” dostęp pacjentów do systemu i koordynujący proces leczenia pacjentów

4.

Profilaktyka i medycyna zapobiegawcza głównym priorytetem.
„Wymuszenie” zdrowego stylu życia.

5.

Zmiana sposobu zbierania danych medycznych w celu lepszej koordynacji decyzji
inwestycyjnych w ochronie zdrowia

6.

Pacjenci zostaną „zmuszeni” (m.in. poprzez rozwój e-medycyny) do wzięcia
większej odpowiedzialność za zdrowie, leczenie i opiekę

7.

Liberalizacja zasad wykonywania zawodów medycznych
zmniejszenie biurokracji, aby obnizyć koszty funkcjonowania systemu.
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