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PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ I...
NA DALEKI WSCHÓD
osobiście. Był zachód, była Australia i jest wschód.
Podczas wcześniejszych konferencji zorganizowaliśmy
Polsko-Brytyjski Szczyt Zdrowia z udziałem ambasadora Wielkiej Brytanii, przedtem Polsko-Australijski Szczyt Zdrowia z udziałem pani ambasador oraz
komisarza rządu australijskiego. W 2017 r. odbył się
Polsko-Holenderski Szczyt Zdrowia, wcześniej Polsko-Amerykański Szczyt Zdrowia. Każde z tych spotkań
zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników,
podczas każdego przedstawiciele polskiego systemu
ochrony zdrowia poznawali zagranicznych ekspertów,
rozmawiali na temat przyszłych inwestycji i ewentualnej współpracy. Przykład? W ubiegłym roku gościliśmy reprezentantów Chin. Dzięki temu tegorocznym
wydarzeniem będzie Polsko-Chiński Szczyt Zdrowia.
Oczekujemy kilkudziesięcioosobowej delegacji z Chin.
Swoją obecność zapowiedzieli prof. Yupei Zhao, prezes
Peking Union Medical College Hospital i rotacyjny przewodniczący China-CEEC Hospital Cooperation Alliance,
oraz dr Xioaolin Xue, wiceprezes i sekretarz generalny
Chinese Hospital Association, sekretarz generalny China-CEEC Hospital Cooperation Alliance.

Fot. Archiwum

Jaki jest chiński system ochrony zdrowia?

Rozmowa z prof. Jarosławem
J. Fedorowskim, przewodniczącym
Rady Programowej Hospital
& Healthcare Management
o konferencji i Polsko-Chińskim
Szczycie Zdrowia.
Konferencja Hospital & Healthcare Management
ma charakter międzynarodowy. Od kilku lat jej
stały element stanowią szczyty zdrowia, podczas
których prezentowane są systemy ochrony zdrowia wybranych państw na świecie. Były Australia,
Wielka Brytania, USA i Holandia, teraz są Chiny.
Zgadza się. Od lat poszerzamy horyzonty – Polska
Federacja Szpitali, „Menedżer Zdrowia”, Termedia i ja
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Najwięcej dowiemy się właśnie podczas szczytu. Zauważamy tam centralizację systemu, z podporządkowaniem wszystkich interesariuszy rządowi chińskiemu.
Tamtejsza federacja szpitali, co można wyczytać z jej
statutu, jest całkowicie zależna od rządu, a ważne decyzje podejmowane są na szczeblu krajowym. Poza tym
chiński rynek medyczny przyciąga coraz większą uwagę
zagranicznych inwestorów. Jest trzecim co do wielkości
rynkiem sprzętu medycznego na świecie, drugim rynkiem leków, a tamtejsza ochrona zdrowia staje się jedną
z największych na świecie. W 2009 r. całkowita sprzedaż na każdym z tych rynków wynosiła odpowiednio
10,8 mld EUR, 30 mld EUR i 163 mld EUR. Coraz
większe dochody, starzejące się społeczeństwo i zwiększające się wsparcie rządowe wpływają na rozwój chińskiego przemysłu medycznego, co stwarza szanse na nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami z różnych stron
świata, także z Polski. Główne wyzwania rynku sprowadzają się do barier prawnych, konkurencji z lokalnymi
firmami oraz ochrony własności intelektualnych.
Od 2005 r. Chiny znajdują się na trzecim miejscu
na światowym rynku sprzętów medycznych, za USA
i Japonią. W 2009 r. chiński rynek sprzętów memaj-czerwiec 4-5/2018
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CHIŃSKI RYNEK MEDYCZNY PRZYCIĄGA
dycznych osiągnął całkowitą sprzedaż w wysokości
14,3 mld USD, czyli 10,8 mld EUR. W 2010 r.
Chiny wydały na opiekę zdrowotną ok. 4,5% PKB,
roczny wydatek na osobę wyniósł ok. 159 USD, czyli
120,3 EUR. Dla porównania, Wielka Brytania w tym
samym roku wydała ok. 8,5% PKB na opiekę zdrowotną, Niemcy 10,5%, a Francja ok. 11%.
Jaka jest rola władz w systemie ochrony zdrowia?
Chiński rząd jest głównym motorem napędowym
rozwoju przemysłu medycznego. W odpowiedzi na
potrzeby zdrowotne społeczności rząd podjął próbę
usprawnienia systemu opieki społecznej oraz zbudowania bardziej spójnego system opieki zdrowotnej na
obszarach wiejskich poprzez budowę oraz remontowanie szpitali okręgowych, miejskich ośrodków zdrowia,
klinik i przychodni. Planowane jest zainwestowanie
850 mld CNY, czyli 101,6 mld EUR, w chiński system opieki zdrowotnej, dokładniej w infrastrukturę
i wyposażenie. Przez ostatnie kilka lat wzrosły również
rządowe wydatki na opiekę zdrowotną w przeliczeniu
na osobę. Ta strategia znacznie przyspieszy wprowadzenie reform w sektorze ochrony zdrowia. Działania
rządu mające na celu wprowadzenie reform w ochronie zdrowia wpływają również na rozwój rynku leków
oraz innowacyjnych metod leczenia chorób lokalnych
i globalnych. Corocznie państwo przeznacza prawie
10 mld CNY, czyli 1,2 mld EUR, na finansowanie
projektów medycznych. Państwowy Bank Rozwoju
przewiduje również pożyczki dla przedsiębiorców. Prowincje i miasta utworzą system gwarancji oraz specjalne fundusze na rozwój bioprzemysłu w Chinach. Rząd
chiński oficjalnie ogłosił pakiet działań mających przyspieszyć rozwój przemysłu biotechnologicznego. Obejmują one wprowadzanie technologii, talentów, kapitału
oraz innych zasobów do przemysłu biotechnologicznego; promocję innowacji i industrializacji w biotechnologii; zwiększenie skali działań; międzynarodowy
i aglomeracyjny rozwój chińskiego przemysłu biotechnologicznego; stawianie na innowacyjność przedsiębiorstw związanych z biotechnologią; zachęcanie do
rozwijania nowych technologii, produktów i standardów biologicznych – z respektowaniem praw własności
intelektualnej; wspieranie kilku wielkich, międzynarodowych przedsiębiorstw biotechnologicznych oraz wielu innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw;
pomoc w budowie przemysłowych centrów biotechnologicznych o określonych specjalizacjach.
Co jest głównym problemem chińskiej ochrony
zdrowia?
Podobnie jak w wielu innych krajach palącym problemem jest starzejące się społeczeństwo. Odsetek ludzi
w wieku 60 lat i więcej w Chinach wzrośnie z 12%
w 2010 r. do 17% w 2020 r. Rak, choroba naczymaj-czerwiec 4-5/2018

CORAZ WIĘKSZĄ UWAGĘ
ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW.
JEST TRZECIM CO DO WIELKOŚCI
RYNKIEM SPRZĘTU MEDYCZNEGO,
DRUGIM RYNKIEM LEKÓW,
A TAMTEJSZA OCHRONA ZDROWIA STAJE SIĘ
JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH NA ŚWIECIE
niowo-mózgowa, choroby sercowo-naczyniowe oraz
cukrzyca to główne przyczyny zgonów w Chinach.
Wpływa to na dynamiczny wzrost popytu na sprzęt
medyczny, leki oraz usługi zdrowotne mające na celu
walkę z tymi chorobami.
Jaki, w skrócie, jest program tego polsko-chińskiego wydarzenia?
Otwarcie szczytu zaplanowane jest na godzinę 9 w piątek, 22 czerwca. Rozpoczną go Liu Guangyuan, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce,
prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej, i prof. Yupei Zhao, prezes Peking Union
Medical College Hospital i rotacyjny przewodniczący China-CEEC Hospital Cooperation Alliance. Potem, od godziny 9.30, dr Xioaolin Xue, wiceprezes zarządzający
i sekretarz generalny Chinese Hospital Association, sekretarz generalny China-CEEC Hospital Cooperation Alliance
wyjaśni, jakie są bieżące wyzwania stojące przed szpitalami w Chińskiej Republice Ludowej. Po wystąpieniu
gościa prof. Marcin Czech, wiceminister zdrowia, oraz
ja opowiemy o bolączkach systemu ochrony zdrowia
w Polsce. O godzinie 13 rozpocznie się część pod tytułem „Polsko-Chińskie Forum Komunikacji, Koordynacji
i Innowacji w Ochronie Zdrowia”.
Czy tegoroczny Szczyt Zdrowia zainteresuje tylko
menedżerów szpitali?
Tematyka jest szeroka. Będziemy się zajmować wyzwaniami dla obu krajów w obszarach komunikacji, koordynacji oraz innowacji w medycynie. To jest tematyka
ważna zarówno dla menedżerów, jak i dla kadry medycznej. Jako że zbliża się Mundial, użyję języka futbolowego: jako selekcjoner naszej drużyny wystawiam
mocną reprezentację – pokażemy nasze osiągnięcia
oraz przedstawimy możliwości współpracy międzynarodowej.
Rozmawiał Krystian Lurka
menedżer zdrowia
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