
Warszawa, 21.11.2018

Indeksy FutureProofnn Healthcare – interaktywne i kompleksowe źródło danych
 o systemach ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej

21 listopada 2018 zaprezentowano dwa indeksy powstałe w oparciu o dane platormy FutureProofnn
Healthcare:  Indeks  Zrównoważoneno  Rozwoju  Systemów  Ochrony  Zdrowia  oraz  Indeks  Raka  Piersi.
Indeksy te służą do porównywania systemów ochrony zdrowia wszystkich państw Unii Europejskiej i mają
na celu rozpoczęcia dyskusji o potrzebach pacjentów oraz wyzwaniach stojących przed służbą zdrowia  
w poszczenólnych krajach.

• Indeks  Zrównoważoneno  Rozwoju  Systemów  Ochrony  Zdrowia  i  Indeks  Raka  Piersi to  źródła
unikalnych  informacji  na  temat  bieżącej  kondycji  systemów ochrony  zdrowia  we  wszystkich  28
państwach  członkowskich  UE,  które  umożliwiają  identyfkację  obszarów  wymagających
doskonalenia w przyszłości.

• Publikacja  Indeksów  rozpoczyna paneuropejską debatę na  temat  konieczności  budowania
prawdziwie zrównoważonych systemów ochrony zdrowia na miarę przyszłych potrzeb pacjentów.

• Nie  istnieje  uniwersalna  odpowiedź  na  wyzwania  związane  ze  zrównoważonym  rozwojem
systemów  ochrony  zdrowia.  Kluczowe  jest  odejście  od  rozmów  skupiających  się  wyłącznie  
na  wydatkach  w  ochronie  zdrowia,  ponieważ  rozwiązanie  kwesti  wydatków  nie  wystarczy  
do rozwiązania istniejących problemów w sektorze opieki zdrowotnej.

Indeksy: Zrównoważoneno Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia (The Sustainability Index) i Indeks Raka
Piersi  (Breast  Cancer  Index) zostały  stworzone  na  podstawie  danych  zgromadzonych  na  platormie
FutureProofng  Healthcare  –  pierwszej  interaktywnej  platormie  umożliwiającej  tworzenie  analiz
porównawczych  na  temat  bieżącej  kondycji  systemów  ochrony  zdrowia  we  wszystkich  państwach
członkowskich  Unii  Europejskiej.  Zawarte  w  Indeksach  wskaźniki  oraz  określone  parametry  oceny
zastosowane  do  mierzenia  efektywności  systemów  ochrony  zdrowia  zostały  wypracowane  przez
międzynarodowy zespół niezależnych ekspertów.1  

1 W skład międzynarodowego panelu ekspertów weszli: Mary Harney – była Wicepremier i Minister Zdrowia w Irlandii, Martne Piccart – profesor 
onkologii na Uniwersytecie Lube de Bruxelles, była Prezes Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Lydia Makarof –  yrektor 
Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Birgit Beger –  yrektorka Zarządzająca, Europejska Organizacja Onkologiczna, Bogi Eliasen – Partner 
Stowarzyszony, Kopenhaski Instytut Badań nad Przyszłością, Elisabeth Kasilingam –  yrektorka Zarządzająca Europejskiej Platormy Stwardniania 
Rozsianego,  enis Horgan –  yrektor Wykonawczy, Europejski Sojusz na Rzecz Medycyny Spersonalizowanej
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Indeks  Zrównoważoneno  Rozwoju  Systemów  Ochrony  Zdrowia to  unikatowe  źródło  informacji,
umożliwiające identyfkację  obszarów wymagających doskonalenia.  Indeks  daje unikalny  obraz obecnego
stanu  28  europejskich  systemów  opieki  zdrowotnej,  w  oparciu  o  szeroki  zestaw  danych.  Zestawienie
obejmuje  również  osobną,  dogłębną analizę  stanu opieki  nad chorymi  z  rakiem piersi,  w wyniku  czego
powstał Indeks Raka Piersi. 

Polska w Indeksach FutureProofnn Healthcare 

W Indeksie  Zrównoważonego  Rozwoju  Systemów  Ochrony  Zdrowia  Polska  znalazła  się  na  25  miejscu
(spośród 28 krajów) z wynikiem 41 punktów na 100 możliwych, a w Indeksie Raka Piersi na 22 pozycji z 48
punktami.  Miejsce  Polski  na  tle  państw  wspólnoty  europejskiej  oraz  przydatność  Indeksów w budowie
zrównoważonego systemu ochrony zdrowia opartego na wartości ocenił  panel  polskich ekspertów, który
pracował nad interpretacją wyników dla Polski.

W skład niezależnego panelu ekspertów weszli: Beata Ambroziewicz - wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów
Onkologicznych, Bonusław Chrabota - redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita, dr Małnorzata Gałązka-
Sobotka - dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, prof. Ryszard Gellert -
dyrektor  Centrum  Medycznego  Kształcenia  Podyplomowego,  dr  Jakub Gierczyński -  ekspert  Instytutu
Zarządzania  w  Ochronie  Zdrowia,  dr  Adam  Kozierkiewicz - ekspert  ochrony  zdrowia, prof.  Tadeusz
Pieńkowski  - Prezes  Polskiego  Towarzystwa  do  Badań  nad  Rakiem  Piersi,  dr  Piotr  Warczyński  - były
podsekretarz  stanu  
w Ministerstwie Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krystyna Wechmann - prezes Polskiej Koalicji
Pacjentów Onkologicznych.

Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia stanowi nieocenione źródło wiedzy na temat
europejskich systemów ochrony zdrowia. Do tej pory nie było obiektywnych i spójnych indeksów, które dałyby
możliwość  porównania  systemów ochrony zdrowia  we wszystkich  państwach  członkowskich  -  stwierdził  
dr Piotr  Warczyński.   zięki  opracowaniu  Indeksów  możliwa  jest  analiza  systemów  ochrony  zdrowia
poszczególnych  krajów członkowskich  na niespotykaną dotąd  skalę.  Jak  podkreślił  dr  Jakub Gierczyński,
porównania międzynarodowe oparte o wiarygodne i  rzeczywiste dane są podstawą do ewolucji  systemu
ochrony zdrowia w Polsce, gwarantującej realizację głównego celu - wydłużenia życia Polaków w zdrowiu,
poprawy jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu.

 r  Adam  Kozierkiewicz zauważył,  że  Indeks  sprawności  (performance  index),  tak  samo  jak  ten  dzisiaj
prezentowany, pokazuje w atrakcyjny sposób znane zestawy danych. Zwykle trudno jest przyciągnąć uwagę
szerokiej  publiczności,  a  za  tym  także  polityków,  do  „suchych”  wskaźników.  Udaje  się  to  w  przypadku
indeksów agregujących wiele wskaźników i zestawiających podmioty oceniane w rankingu od najlepszych  
do  najgorszych.  W  ten  lekko  rozrywkowy  sposób,  zabarwiony  konkurencją,  można  uruchomić  poważną
dyskusję o celu istnienia systemu zdrowia. Znaczenie Indeksu zaakcentowała również Beata Ambroziewicz.
Indeksy  mogą  pomóc  obalić  barierę  mentalną  w  postaci  obawy  przed  oceną  i  porównywaniem  oraz
uświadomić,  że  mierzenie  jest  naturalnym elementem uczenia  się.  Indeksy służą  temu,  żebyśmy określili
sytuację wyjściową i zobaczyli co możemy poprawić, a nie krytykowali za złe wyniki – dodała. 
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Podczas prezentacji  Indeksów,  prof.  Ryszard Gellert wyjaśnił,  że lekarze chcą wiedzieć co jest powodem
niezadowalających  wyników  leczenia.  Dzięki  Indeksom  lekarze  mogą  lepiej  zrozumieć  kontekst  swoich
działań. Zawarte w nich dane pokazują, że wielkość kraju i rodzaj systemu ochrony zdrowia istotnie wpływają

na osiągane wyniki,  jednak nie są to jedyne składowe kształtujące końcową pozycję w Indeksach. Należy
podkreślić, że Polska systematycznie wdraża działania naprawcze służby zdrowia np. zwiększyła limit przyjęć
na studia medyczne, dzięki czemu będziemy mogli uzupełnić braki kadrowe - wytłumaczył ekspert.

Indeksy pokazują, że kwesta zrównoważonego rozwoju ochrony zdrowia to skomplikowane zagadnienie,  
na które wpływa szereg różnorodnych czynników. Innowacyjne rozwiązania są tylko jednym z elementów,
które pozwalają skutecznie odpowiedzieć na współczesne wyzwania systemów ochrony zdrowia. Kluczowe
jest odejście od rozmów skupiających się wyłącznie na wydatkach i oparcie publicznej debaty na wartościach,
jakie system dostarcza społeczeństwu. Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia może
być  użyteczny  w  tworzeniu  mierników  value  based  healthcare.  O  wiele  łatwiej  dyskutować  o  koncepcji
systemu nakierowanego na wyniki, odnosząc się do konkretnych parametrów, które opisują jakość opieki czy
doświadczenia pacjentów. Optymizmem napawa fakt,  że  mimo wielu obszarów wymagających naprawy,
widoczne są również te, które uwidaczniają pozytywne skutki wdrażanych zmian. Indeks może być bardzo
przydatnym  narzędziem  monitorowania  efektywności  interwencji  podejmowanych  w  systemie.
Porównywanie naszych wyników na tle Europy ukazuje dystans, który musimy pokonać, aby zbliżyć naszą
opiekę zdrowotną w wielu wymiarach do średniego,  europejskiego poziomu –  podkreśliła  dr Małnorzata
Gałązka-Sobotka.  Celem Indeksów jest otwarcie niezależnej i autonomicznej dyskusji na temat możliwości
stworzenia  prawdziwie  zrównoważonych  systemów  ochrony  zdrowia  w  oparciu  o  fakty,  dane  i  dobre
praktyki,  które  uwzględniają  
i odpowiadają na realne potrzeby pacjenta – powiedział Wiktor Janicki, dyrektor generalny frmy Roche.

Analizując  wyniki  Indeksu  Raka  Piersi  prof. Tadeusz  Pieńkowski zauważył,  że  doskonałym  przykładem
dobrych rozwiązań systemowych w opiece nad chorymi z rakiem piersi są wyniki Polski w kontekście opieki
paliatywnej. Trzeba przyznać, że hospicja domowe działają bez zarzutu w całej Polsce. To świetny przykład 
na to, że jeżeli rozwiązania systemowe są dobre, to zawsze przynoszą pozytywny efekt – doprecyzował.

Obszarem wymagającym wsparcia nadal pozostaje proflaktyka.  Palącym problemem leczenia raka piersi jest
mała liczba pacjentek zgłaszających się na badania przesiewowe oraz ograniczona dostępność do ośrodków
onkologicznych. Pacjentki podkreślają, że szczególnie ważna dla nich jest odległość dzieląca ich od placówki
onkologicznej.  Analizy pokazują, że często ma ona decydujący wpływ o podjęciu lub kontynuacji leczenia.
Ogromnie ważna jest również edukacja społeczeństwa, która wciąż jest na bardzo niskim poziomie. Musimy
więc  wspólnie  wypracować  rozwiązania,  które  zwiększą  świadomość  zagrożeń  zdrowotnych  i  chorób  –
powiedziała  Krystyna Wechmann.  Natomiast  Bonusław Chrabota podkreślił,  że Indeks to nie tylko ocena
statusu quo.  To przede wszystkim drogowskaz w przyszłość. Pomaga zrozumieć na czym polegają słabości
systemu ochrony zdrowia Polaków i jak z nimi walczyć. Całe zawodowe życie koncentruję się na refeksji  
o  poprawieniu polskiego państwa. To też jedna z  ważnych dewiz  dziennika „Rzeczpospolita”.  Dlatego tu
jestem - wyjaśnił.
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Na tle starzejącej  się  Europy i  wzrostu zapadalności  na  choroby przewlekłe,  eksperci  uznali  konieczność
zapewnienia  stabilności  systemów  zdrowotnych,  poprzez  zwiększenie  ich  skuteczności,  adekwatne
fnansowanie i dostępność zdrowotną zgodną z międzynarodowymi standardami.

Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia oraz Indeks Raka Piersi obejmują ponad 2400
danych dotyczących 83 indywidualnych wskaźników w obszarze ochrony zdrowia zaczerpniętych ze źródeł
publicznych (m.in. WHO, OEC , Eurostat) w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z Indeksami oraz poszczegółowymi miernikami parametrów oceny 
na stronie www.FutureProofnnHealthcare.com.

Zapraszamy do dyskusji na temat Indeksów na portalu lub Twiterze FutureProofnnHealthcare Polska.

Kontakt dla mediów:

Małnorzata Dziak-Masny
FleishmanHillard: email - malnorzata.dziak-masny@feishmaneurope.com, mobile: 601 93 93 73

Hanna Żurek
FleishmanHillard: Zurek: email - hanna.zurek@feishmaneurope.com, mobile: 603 242 486

Joanna Grochal
FleishmanHillard: email - joanna.nrochal@feishmaneurope.com, mobile: 601 260 020
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