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25 czerwca w Gmachu Fizyki Wydziału Politechniki w Warszawie odbędzie się ostatnia
konferencja w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Czerwcowa konferencja będzie
stanowić podsumowanie wszystkich dotychczasowych spotkań i dyskutowanych tematów.
W ciągu ostatniego roku odbyło się 6 konferencji, a przedstawiciele Rady Społecznej brali udział w
wydarzeniach i dyskusjach poświęconych kondycji polskiego systemu zdrowia.
Członkowie Rady pracowali nad projektem również podczas spotkań roboczych. Efekty tych prac zostaną
zaprezentowane podczas ostatniej konferencji i poddane pod dyskusje z udziałem zaproszonych gości.
„W krajach, które mają wybitnie zorganizowaną ochronę zdrowia, np. w krajach skandynawskich, mówi się
o tym, że istnieje potrzeba reformy ochrony zdrowia co 10 lat. Myślę, że w tym jest głęboka prawda, bo
zmieniają się warunki techniczne, demograﬁczne, zmienia się oczywiście bagaż chorób cywilizacyjnych,
zmieniają się zasoby, kadry, potrzeby i wreszcie kultura zdrowotna społeczeństwa” – podkreślił
przewodniczący Prezydium prof. Piotr Górski.
Z inicjatywy ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego powstała licząca 67 członków grupa robocza, która
„podjęła się zadania wytyczenia kierunków bieżącej i strategicznej ochrony zdrowia”. „Wiele proponujemy
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w zakresie ﬁnansowania, kadr, ogólnego poglądu na system, dostosowywania do aktualnych warunków
rozwoju naszego społeczeństwa, struktury, infrastruktury” – wskazał.
„Ostatnia debata będzie się wiązała z prezentacją ankiety przeprowadzonej wśród członków rady
społecznej, ale przede wszystkim z pokazaniem głównych założeń dokumentu, który będzie wytyczał
strategiczne kierunki rozwoju dla polskiego systemu ochrony zdrowia na następnych 7-8 lat” – powiedział
prof. Piotr Czauderna.
Jak podkreśliła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, „debata pokazała jedno: że potraﬁmy rozmawiać o zdrowiu
w środowisku przedstawicieli wielu interesariuszy systemu i sprowadzić tę dyskusję jednak do interesu
tylko jednego aktora, jakim jest pacjent”.
Docelowo debata ma przyczynić się do wypracowania wspólnego projektu poprawy funkcjonowania
systemu opieki zdrowotnej oraz nakreślenia strategii działania na okres kilkunastu najbliższych lat, mając
na uwadze kierunek, w jakim zmierzają systemu ochrony zdrowia na świecie. Tak wykreślone cele i
działania powinny stać się osią polityki zdrowotnej niezależnie od zmian następujących na polskiej scenie
politycznej w kolejnych latach.
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