sprawozdanie

Deklaracja poznańska
Droga do realnej poprawy kondycji polskiego systemu ochrony zdrowia prowadzi przede
wszystkim poprzez porozumienie i skuteczne współdziałanie poważnych świadczeniodawców, ubezpieczycieli i przemysłu, wspieranych przez wolę ponadpartyjnego porozumienia regulatorów i właściwe postawy pacjentów na rynku świadczeń zdrowotnych.

To fragment Deklaracji poznańskiej. Jej
podpisanie zakończyło ogólnopolską konferencję Priorytety naprawy systemu ochrony
zdrowia w Polsce, która odbyła się w stolicy
Wielkopolski.
W konferencji, której organizatorem był
Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony
Zdrowia, wzięło udział ok. 150 osób reprezentujących różnorodne środowiska świadczeniodawców oraz innych osób i instytucji współpracujących z systemem ochrony zdrowia.
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Medyczna), Adam Rozwadowski (Enel Med),
prof. Tomasz Opala (Związek Pracodawców
Szpitali Klinicznych), dr Jarosław Pinkas (Instytut Kardiologii w Aninie), Maciej Szulc
(Medianta – Serwis Ryzyka), dr Andrzej Grzybowski (Wielkopolski Związek Pracodawców
Ochrony Zdrowia).
Zgodnie z założeniami organizatorów,
konferencja skupiła uwagę środowisk działających w systemie ochrony zdrowia wokół
tych konstytutywnych elementów efektyw-

Konieczna jest aktywność środowisk zainteresowanych rozwojem
rynku świadczeń medycznych na rzecz przeprowadzenia zmian

Punktem wyjściowym debaty był panel
ekonomiczny, prowadzony przez prof. Jacka
Ruszkowskiego, dyrektora Centrum Zdrowia Publicznego przy Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz dr. Wojciecha
Misińskiego z Centrum im. Adama Smitha.
Tematyka konferencji została ujęta w formułę dyskusji ekspertów, której punktem
wyjściowym był panel ekonomiczny, prowadzony przez prof. Jacka Ruszkowskiego, dyrektora Centrum Zdrowia Publicznego przy
Wyższej Szkole im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz dr. Wojciecha Misińskiego z Centrum im. Adama Smitha.
Wśród dyskutantów znaleźli się m.in.: prof.
Jacek Ruszkowski, dr Wojciech Misiński, dr
Tomasz Gellert (dyrektor w biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich), dr Konstanty Radziwiłł
(Naczelna Rada Lekarska), dr Krzysztof Bukiel (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy), dr Andrzej Sośnierz (Śląska Akademia
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nego rynku i systemu świadczeń medycznych, których rola była dotąd niewystarczająco podkreślana w debacie na temat pożądanych zmian systemowych. Dotyczy to przede
wszystkim niepublicznych, uzupełniających
ubezpieczeń zdrowotnych oraz rozwoju prywatnych inwestycji w sektorze zdrowia.
Organizatorzy konferencji oraz inicjatorzy sporządzenia Deklaracji potwierdzają
wolę kontynuacji działań na rzecz współdziałania środowisk zainteresowanych rozwojem rynku świadczeń medycznych oraz
efektywną zmianą systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wyrażają też przekonanie, że
do tej inicjatywy przyłączy się wiele środowisk świadczeniodawców reprezentujących
placówki prywatne oraz prężnie i efektywnie działające placówki publicznej służby
zdrowia. Liczą też na aktywność przedstawicieli sektora przemysłu farmaceutycznego, medycznego i usług dla placówek meag
dycznych.
fot. Archiwum
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