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RAPORT OECD 2019 - %PKB NA OCHRONĘ ZDROWIA



RAPORT OECD 2019 – WYDATKI PUBLICZNE 
W FINANSOWANIU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ 



RAPORT OECD 2019 – ŹRÓDŁO FINANSOWANIA OZ



RAPORT OECD - PROGNOZY WZROSTU FINANSOWANIA 
OPIEKI ZDROWOTNEJ DO 2030 R.



RAPORT OECD – ZATRUDNIENIE W OZ



NA 

PODSTAWIE 

DANYCH GUS



WNIOSKI DOTYCZĄCE FINANSOWANIA
OCHRONY ZDROWIA

• Rażąco niskie finasowanie opieki zdrowotnej  w Polsce w stosunku do innych 

krajów OECD

• Szybko rosnący udział wydatków prywatnych na opiekę zdrowotną

w Polsce

• W kolejnych latach kraje OECD (pomimo wzrostu nakładów na OZ w Polsce) 

będą nam coraz bardziej „uciekały” w przeznaczaniu publicznych środków na 

ochronę zdrowia

• Szybko starzejące się społeczeństwo wymagające coraz większej opieki 

systemu ochrony zdrowia



CO SIĘ JUŻ DZIEJE I CO SIĘ STANIE

• Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na świadczenia medyczne z uwagi na 

szybko starzejące się społeczeństwo oraz powikłania po COVID-19

• Ograniczający się dostęp do świadczeń medycznych z uwagi na braki kadr 

medycznych oraz zewnętrzną i wewnętrzną migrację zarobkowa pracowników 

opieki zdrowotnej

• Coraz większa ilość zamykających się czasowo lub stale oddziałów szpitalnych 

z powodu niedoborów kadrowych

• SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ SZYBKO SIĘ ZAŁAMIE !



POSTULATY OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU 
PROTESTACYJNO-STRAJKOWEGO PRACOWNIKÓW 

OCHRONY ZDROWIA

1. znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do 

wysokości nie 7%, ale 8% PKB 

(jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)

2. zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich 

w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji 

zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników 

opieki zdrowotnej

3. zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa 

dostępności pacjenta do świadczeń



POSTULATY OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU 
PROTESTACYJNO-STRAJKOWEGO PRACOWNIKÓW 

OCHRONY ZDROWIA

4. podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, 

potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna 

i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i 

obrazowej

5.  zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do 

poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się 

społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej

SPOTKANIE Z PREMIEREM RP Z KONKRETAMI 

dla dobra pacjentów i pracowników systemu opieki zdrowotnej!
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