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WIZJA ZDROWIA
– EKSPERCK A BURZA MÓZGÓW

P

Publikujemy najważniejsze tezy niektórych paneli
i szczegółowo je relacjonujemy, pokazując, jaką wartość ma ekspercka burza mózgów.
Wydaje się, że gdyby rządzący wysłuchali dyskusji
i wyciągnęli z nich wnioski, lepiej radziliby sobie z problemami ochrony zdrowia – system mógłby działać
sprawniej.
W rozmowie opublikowanej w tym numerze „Menedżera Zdrowia” prof. Tomasz Zdrojewski, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN,
zaangażowany w organizację wydarzenia, stwierdził,
że politycy boją się systemu ochrony zdrowia. – Być
może mają dobrą intuicję – zdają sobie sprawę, że
w reformowanie tej dziedziny trzeba włożyć dużo
pracy. To trochę złośliwe, co mówię – wiem. Politycy
próbują „przejść obok” tych problemów, a to nie jest
właściwe. Poprawić systemu ochrony zdrowia nie da
się „przechodząc obok” lub zmieniając go jedynie
powierzchownie – stwierdził ekspert, podkreślając, że
zdrowie stało się „politycznym sloganem”.
Czy rządzący skorzystają z Wizji Zdrowia? Miejmy
nadzieję.
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odczas V Kongresu Wizja Zdrowia – Diagnoza
i Przyszłość – Foresight Medyczny oraz XV Hospital & Healthcare Management oddaliśmy
głos ekspertom – zorganizowaliśmy dwadzieścia osiem merytorycznych dyskusji z decydentami i interesariuszami na temat kluczowych zagadnień z zakresu opieki zdrowotnej. Celem piątego już foresightu,
czyli prognozowania polegającego na dyskusji nad
przyszłością w gronie przedstawicieli rządzących, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych, było
stworzenie modelu systemu, do którego powinniśmy
dążyć. Eksperci debatowali, spierali się i zastanawiali,
co zrobić, aby naprawić sytuację zdrowotną w Polsce.
W rezultacie sugerowali rządzącym gotowe rozwiązania, przedstawiali konkretne propozycje zmian.
Specjaliści mówili o antynomiach w systemie
ochrony zdrowia, z których wyłania się nowa jakość,
o projekcie ustawy o jakości w ochronie zdrowia,
wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych, kompetencjach menedżerów szpitali, holenderskiej reformie zdrowotnej (jest co naśladować), a także
odpowiedzieli na zasadnicze pytania: czy za dużo
leczymy w szpitalach, czy szpitale potrzebują silnej
ręki właściciela i ile powinien zarabiać lekarz.
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