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Pandemia COVID-19 nie przestaje skupiać na sobie całej uwagi i większości zasobów światowych systemów
zdrowotnych. Choć przyniosła ona wiele tragicznych skutków, stała się także katalizatorem zmian w sektorze
zdrowotnym.

Równy dostęp do opieki zdrowotnej
Wybuch pandemii i wysiłki podejmowane na całym świecie w walce z jej skutkami dobitnie ukazały
dysproporcje w dostępie do opieki zdrowotnej. Zdaniem autorów raportu „2022 Global Health Care
Outlook. Are we ﬁnally seeing the long-promised transformation?”, przygotowanego przez ﬁrmę
doradczą Deloitte, dysproporcje nie są niczym nowym, ale COVID-19 wyraźnie wpłynął na sytuację
grup społecznych, które powszechnie doświadczały barier uniemożliwiających skuteczną opiekę. W
tym czasie dramatycznie uwypukliły się strukturalne wady systemów służby zdrowia oraz nierówności
w tzw. społecznych determinantach poziomu opieki zdrowotnej.
Chociaż poszczególne czynniki przyczyniające się do nierówności zdrowotnych w danym kraju czy
regionie są różne, wiele z nich jest wspólnych – takie jak tradycje kulturowe, regulacje prawne i
polityka zdrowotna oraz skala zaufania pacjentów. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do rozwoju
inicjatyw równościowych, stawiając zdrowie na priorytetowym miejscu. Zdaniem ekspertów Deloitte
na osiągnięcie takiego stanu dobrego samopoczucia, obejmującego zdrowie psychiczne, ﬁzyczne,
społeczne i duchowe wpływ mają jednak nie tylko same systemy opieki zdrowotnej, ale także czynniki
społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.
Coraz większe znaczenie kwestii zdrowia psychicznego
Przez dziesięciolecia w wielu regionach świata dbałość o zdrowie psychiczne była niedoceniana,
często uznawana za niepotrzebną, a opieka psychiatryczna – zaniedbana i niedoﬁnansowana.
Tymczasem pandemia ukazała, że ekonomiczne efekty rozprzestrzeniających się chorób psychicznych
i zaburzeń behawioralnych oraz ich wpływ na całość światowej gospodarki jest znaczący i złożony.
Według ekspertów od jednej czwartej do połowy światowej populacji doświadcza w którymś momencie
swojego życia problemów ze zdrowiem psychicznym. Szacuje się, że do 2030 r. koszty walki z
chorobami psychicznymi na świecie wynosić będą ponad 6 bilionów dolarów rocznie.
– Temat zdrowia psychicznego pojawił się w programach politycznych i społecznych wielu krajów, w
tym Polski. M.in. strategia rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2030 przewiduje znaczny
wzrost nakładów na opiekę psychiatryczną. Można powiedzieć, że wreszcie dostrzeżono, że obok
koronawirusa społeczeństwa doświadczają jednocześnie pandemii pogarszającej się kondycji
psychicznej. Przedłużające się lockdowny, doświadczanie straty bliskich osób, rosnący poziom stresu
spowodowanego trudną sytuacją ﬁnansową – to wszystko unaoczniło dotychczasowy powszechny brak
dostępu do szybkich, przystępnych cenowo i adekwatnych jakościowo usług w zakresie zdrowia
psychicznego oraz znaczny wzrost wydatków konsumenckich na leczenie poza systemem służby
zdrowia – mówi Krzysztof Wilk, partner, lider praktyki Life Sciences & Health Care Poland w Deloitte
Zdaniem ekspertów Deloitte większą efektywności działań podejmowanych w tym obszarze opieki
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zdrowotnej mogą zapewnić: rosnąca świadomość społeczna tego rodzaju zagrożeń, większe
zainteresowanie ze strony prawodawców oraz silniejszy nacisk na zaangażowanie decydentów.
Dostawcy usług w zakresie opieki psychologicznej, a często także ﬁrmy technologiczne powinny w
tym obszarze współpracować z ubezpieczycielami i instytucjami akademickimi, aby rozwijać
rozwiązania cyfrowe, które pozwolą skutecznie walczyć z różnymi schorzeniami psychicznymi.
– Digitalizacja ma ogromny potencjał przekształcenia globalnych systemów zdrowia psychicznego i
behawioralnego tak, aby stały się bardziej powszechne, przystępne cenowo, skalowalne i
dostosowane do konkretnych sytuacji. Pandemia przyspieszyła powstawanie i rozpowszechnianie
aplikacji z tego obszaru. Kwestią wymagającą rozwiązania pozostaje wybór odpowiedniego i
sprawdzonego narzędzia, które będzie bazować na naukowych podstawach i efektywnie dopasowywać
się do konkretnych potrzeb konsumentów – mówi Paweł Kuśmierowski, partner associate, Life
Sciences & Health Care Poland w Deloitte.
Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj.
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