sprawozdanie
Ubezpieczenia w polskim systemie ochrony zdrowia

Społeczeństwo pod kroplówką
Rola ubezpieczeń w systemie ochrony zdrowia wciąż nie jest dostatecznie jednoznaczna – napisali we wstępie do drugiego tomu Polityki zdrowotnej prof. Andrzej Lewiński, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i prof. Romuald Holly, dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń. W tomie tym
zamieszczone zostały najważniejsze teksty referatów wygłoszonych na drugiej – z cyklu czterech
zaplanowanych – konferencji, poświęconej roli ubezpieczeń w polskim systemie ochrony zdrowia.

Konferencja, pod patronatem Rektora Uniwersytetu Medycznego w £odzi, prof. dr. hab. med.
Andrzeja Lewiñskiego oraz przewodnicz¹cego
Komisji Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych – prof. dr. hab. Jana Monkiewicza, zgromadzi³a w Augustowie liczne grono wybitnych
specjalistów zarówno z sektora ochrony zdrowia,
jaki i sektora ubezpieczeñ.

Kreowanie rynku
Konferencjê zainaugurowa³ prof. Romuald
Holly dowodz¹c, ¿e roli ubezpieczeñ w polityce
zdrowotnej w Polsce nie da siê okreœliæ, g³ównie
z powodu istotnych u³omnoœci tej polityki.
Dr Wiktor Mas³owski (b. podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia, prezes Zarz¹du Federacji Zwi¹zków Pracodawców Zak³adów Opieki
Zdrowotnej) przedstawi³ rolê ubezpieczeñ zdrowotnych w œwietle niedawno przyjêtej ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.
Nastêpnie dr Stanis³aw Borkowski, dyrektor Biura Ubezpieczeñ Zdrowotnych PZU SA, rozwa¿a³
mo¿liwoœci zwiêkszenia roli prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych w finansowaniu opieki zdrowotnej w Polsce. Zaproponowa³ stworzenie funkcjonuj¹cych równolegle do systemu finansowanego ze
œrodków publicznych niedrogich, dodatkowych,

masowych produktów ubezpieczeniowych, dostêpnych dla ka¿dego pacjenta.
W³aœnie na tym zagadnieniu skupi³ siê dr Andrzej Soœnierz, dyrektor Œl¹skiej Opieki Medycznej, który pokaza³ tak¿e mo¿liwoœci sterowania
popytem i poda¿¹ us³ug medycznych, wrêcz kreowania rynku. Magdalena Osak i Krzysztof £yskawa z Katedry Ubezpieczeñ Akademii Ekonomicznej w Poznaniu udowadniali, ¿e ubezpieczenia
zdrowotne to nie tylko finansowe zabezpieczenie
siê przed skutkami ryzyka zdrowotnego, ale tak¿e jeden z instrumentów kompleksowego zarz¹dzania tym ryzykiem.

Perspektywy rozwoju
Adam H. Pustelnik z Krajowego Instytutu Ubezpieczeñ zaprezentowa³ modelowy program ubezpieczenia samodzielnego publicznego zoz-u oraz
omówi³ ryzyka, na jakie w zwi¹zku z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ s¹ nara¿one zak³ady opieki zdrowotnej. Podkreœli³, ¿e ze wzglêdu na wysokoœæ
mo¿liwych kosztów specyficznym ryzykiem dla
zoz-u s¹ roszczenia pacjentów zwi¹zane z procesem leczenia, czyli kwestia odpowiedzialnoœci cywilnej przedsiêbiorstwa. Wskaza³ wyraŸny wzrost
znaczenia komercyjnych ubezpieczeñ zdrowotnych
i medycznych dla efektywnoœci oraz bezpieczeñstwa funkcjonowania zak³adów opieki zdrowotnej.
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Prof. Romuald Holly: Wprowadzenie ubezpieczeń
zdrowotnych do systemu ochrony zdrowia jest niemożliwe
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