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WSTĘP 
 

W związku ze zmianami w systemie ochrony zdrowia, wprowadzonymi ustawą o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, pojawił się aspekt kontraktowania świadczeń 
zdrowotnych w drodze konkursu ofert. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego 
[6], lekarze medycyny w Polsce udzielają ponad 210 mln porad rocznie, co oznacza, że 
statystyczny mieszkaniec Polski korzysta z porad lekarskich 5 razy w roku. „Specjalistyczne 
ambulatoryjne świadczenie zdrowotne to…”, jak czytamy w szczegółowych materiałach 
informacyjnych o przedmiocie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego dla ubezpieczonych 
w LRKCh, „…świadczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym, wykonywane przez lekarza specjalistę lub inną osobę 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje, a nie objęte zakresem kompetencji lekarza rodzinne-
go według zasad określonych przez Lubelską Regionalną Kasę Chorych”. Podmiotami 
uprawnionymi do zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych są: samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidual-
ne i grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie, osoby posiadające kwalifikacje zawodowe 
do udzielania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i udzielają je w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Płatnik wyodrębnił dwa rodzaje skierowa-
nia do lekarza specjalisty: na jednorazową poradę specjalistyczną i na objęcie pacjenta sta-
łym leczeniem. W przypadku skierowania pacjenta na jednorazową poradę specjalistyczną 
lekarz rodzinny zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki badań diagnostycznych, 
które wykonał w celu ustalenia rozpoznania, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycz-
nej, diagnozując daną jednostkę chorobową w zakresie kompetencji lekarza rodzinnego 
przed skierowaniem ubezpieczonego do poradni specjalistycznej. Jednym z głównych celów 
reformy systemu opieki zdrowotnej miało być zwiększenie dostępności do ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej i badań specjalistycznych.  
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CEL PRACY 
 

Ocena wpływu reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce na dostępność do specjali-
stycznych świadczeń zdrowotnych, w opinii pacjentów. 
 
 

GRUPA BADANA 
 

Badanie przeprowadzono w grupie 293 osób (119 mężczyzn, 174 kobiet; średnia wieku 
66 lata, mediana 69 lat), które zgłosiły się na konsultację specjalistyczną w ramach akcji 
otwartych prowadzonych w 10 Zakładach Opieki Zdrowotnej na terenie województwa lu-
belskiego (9 ZOZ) i mazowieckiego (1 ZOZ). 
 
 

METODA 
 

Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, w którym zawarto pytania 
charakteryzujące badaną grupę pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania, stanu 
cywilnego, poziomu wykształcenia, głównego źródła utrzymania, stanu zdrowia oraz samo-
oceny poziomu życia. Stan zdrowia oceniano stosując trójstopniową zrelatywizowaną skalę 
opisową („gorszy”, „podobny”, „lepszy”), gdzie proszono respondentów o ocenę swojego 
stanu zdrowia w porównaniu do osób w tym samym wieku. Samoocenę poziomu życia 
oceniano poprzez dwa pytania. Jedno, w którym ankietowani oceniali swoje dochody na 
czterostopniowej skali: „nie wystarcza na życie”, „wystarcza na życie”, „wystarcza na życie 
bez szczególnych ograniczeń”, „wystarcza na dostatnie życie.” Drugie, w którym zapytano 
badanych: „Czy zdarza się, że brakuje Pani/Panu pieniędzy na wykupienie niezbędnych 
leków?”, dając do wyboru trzy odpowiedzi:” tak, często”, „tak, ale rzadko”, „nie, nigdy”. 
Badani oceniali zmianę dostępności do lekarza specjalisty spowodowaną reformą systemu 
ochrony zdrowia, na trójstopniowej skali rang: od „gorzej”, poprzez „bez zmian”, do „le-
piej”.  

Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu pakietu Statistica 6.0 
(AXXP111B366927A60). Cechy charakteryzujące badaną populację pacjentów typu jako-
ściowego (płeć, poziom wykształcenia, kategorie samooceny stanu zdrowia i poziomu ży-
cia) posłużyły do tworzenia szeregów rozdzielczych, które pozwoliły na pogrupowanie 
danych według przyjętych kategorii dla ich uporządkowania i znalezienia interesujących 
różnic. Dla poszczególnych zmiennych tworzono tablice korelacyjne. Stanowiły one pod-
stawę do obliczania statystyk określających siłę związku. Do oceny niezależności cech, 
przyjmując poziom istotności p=0.05, zastosowano test χ2. W celu znalezienia kontrastów w 
zmiennych ciągłych pomiędzy grupami respondentów stosowano analizę wariancji. 

 
 

WYNIKI 
 

Wpływ reformy systemu opieki zdrowotnej na dostępność do specjalistycznych świad-
czeń zdrowotnych badano w grupie osób, które korzystały z porady lekarza specjalisty w 
okresie do 1 roku przed badaniem. Odpowiedzi uzyskano od 234 respondentów (96 męż-
czyzn, 138 kobiet; średnia wieku 66,8 lat). Czterdziestu ośmiu (21%) respondentów stwier-
dziło, iż reforma systemu ochrony zdrowia poprawiła dostępność do specjalisty, 82 ankie-
towanych (35%) stwierdziło, że reforma nie wpłynęła, a 104 (44%) pacjentów uważało, że 
reforma systemu ochrony zdrowia pogorszyła dostępność do specjalisty. Nie stwierdzono 
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istotnych statystycznie (p>0,05) różnic w odpowiedziach w odniesieniu do płci, wieku, 
poziomu wykształcenia, stanu cywilnego i deklarowanego głównego źródła dochodu. Na 
ocenę wpływu reformy systemu ochrony zdrowia na dostępność do lekarza specjalisty miały 
istotny (p<0,05) wpływ: miejsce zamieszkania i samoocena poziomu życia charakteryzowa-
na zarówno poprzez ocenę własnych dochodów jak i dostępność środków finansowych na 
zakup niezbędnych leków. Osoby mieszkające na wsi oceniały bardziej negatywnie zmiany 
w dostępności do lekarza pierwszego kontaktu, jakie zaszły w związku z reformą systemu 
opieki zdrowotnej. Gorszą dostępność do lekarza pierwszego kontaktu odczuwały także 
osoby o niższym statusie materialnym, które niżej oceniały wysokość swoich dochodów, 
oraz którym często brakowało pieniędzy na wykupienie leków (tab.1).  
 

Tab.1. Wpływ reformy systemu opieki zdrowotnej na dostępność  
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w opinii pacjentów 

 
dostępność lekarza specjalisty 

 
n= 234 

(%) lepsza 
bez 

zmian 
gorsza 

Analiza 
statystyczna 

wieś 27 (11,5) 38 (16,2) 81 (34,6) 
Miejsce zamieszkania 

miasto 21 (9,0) 44 (18,8) 23 (9,8) 
Chi2 = 20,4 
p = 0,00004 

tak, często 6 (2,6) 17 (7,4) 54 (23,4) 
tak, rzadko 17 (7,4) 25 (10,8) 27 (11,7) 

Czy zdarza się, że 
brakuje Pani/u 

pieniędzy na wyku-
pienie niezbędnych 

leków? 
nie, nigdy 25 (10,8) 37 (16) 23 (10) 

Chi2 = 32,8 
p < 0,00001 

nie wystar-
cza na 
życie 

7 (3,0) 15 (6,4) 37 (15,8) 

wystarcza 
na życie 

34 (14,5) 47 (20,1) 58 (24,8) 

wystarcza  
bez 

większych 
ograniczeń 

6 (2,6) 17 (7,3) 7 (3,0) 

Jak ocenia Pan/i 
swoje dochody? 

wystarcza 
na dostat-
nie życie 

1 (0,4) 3 (1,3) 2 (0,9) 

Chi2 = 17,1 
p = 0,009 

 
 

OMÓWIENIE 
 

Przed wprowadzeniem reformy opieki zdrowotnej ponad połowa ankietowanych przez 
CBOS (56%) uważała, że łatwo może uzyskać pomoc lekarską w ramach publicznej służby 
zdrowia, dwie piąte zaś (40%) wskazywało na trudności [4]. Poprawa dostępności do ambu-
latoryjnej opieki specjalistycznej i badań specjalistycznych miała być jednym z odczuwal-
nych wyników wprowadzenia w 1998 roku reformy systemu opieki zdrowotnej. Wyniki 
badań opinii publicznej prowadzone przez CBOS [1-5] wykazały, że Polacy źle oceniają 
dostępność opieki medycznej. W niniejszym badaniu również większość ankietowanych 
stwierdziła, że reforma pogorszyła dostępność opieki zdrowotnej, w tym przypadku specja-
listycznej. W badaniach CBOS-u respondenci z wykształceniem średnim i wyższym czę-
ściej sądzili, że mieliby trudności z dostaniem się do lekarza, niż osoby z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym lub podstawowym. Z drugiej strony badani źle oceniający wa-
runki materialne swojego gospodarstwa domowego częściej byli przekonani, że w razie 
choroby trudno byłoby im dostać się do lekarza w ramach ubezpieczenia, a żyjący w do-
brych warunkach częściej sądzili, że byłoby to łatwe. Trudności częściej spodziewali się też 
mieszkańcy wielkich aglomeracji i osoby młode. W naszym badaniu obserwujemy podobne 
zależności jeśli chodzi o zamożność, miejsce zamieszkania na wsi było czynnikiem wpły-
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wającym negatywnie na opinię o zmianach w dostępności do specjalistycznej opieki zdro-
wotnej, ale należy zauważyć, że w niniejsze badanie nie obejmowało mieszkańców wielkich 
aglomeracji. W przypadku wieku i poziomu wykształcenia nie wykazano istotnych staty-
stycznie zależności, co może być związane z asymetrią rozkładu zmiennych, w badaniu 
dominowały osoby w średnim wieku i starsze oraz osoby z wykształceniem i podstawowym 
i zawodowym.  

 
 

WNIOSKI 
 
1. Pacjenci w większości negatywnie oceniają wpływ reformy systemu ochrony zdrowia 

na dostęp do specjalistycznych świadczeń medycznych. 

2. Poglądy na temat wpływu reformy systemu opieki zdrowotnej na dostępność specjali-
stycznej opieki zdrowotnej są społecznie zróżnicowane. 

3. Miejsce zamieszkania i samoocena poziomu życia w istotny sposób wpływa na ocenę 
badanych. Pogorszenie dostępności do lekarza specjalisty stwierdzają mieszkańcy wsi i 
osoby o niskiej samoocenie poziomu życia. 
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STRESZCZENIE 
 

Jednym z głównych celów reformy systemu opieki zdrowotnej miało być zwiększenie 
dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i badań specjalistycznych. Celem 
pracy była ocena wpływu reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce na dostępność do 
specjalistycznych świadczeń medycznych, w opinii pacjentów. Badanie przeprowadzono w 
grupie 293 osób (119 mężczyzn, 174 kobiet), które zgłosiły się na konsultację specjalistycz-
ną w ramach akcji otwartych prowadzonych w POZ. Narzędziem badawczym był autorski 
kwestionariusz ankiety. Pacjent dokonywał oceny wpływu reformy ochrony zdrowia na 
dostępność do specjalisty na 3-stopniowej skali rang. Odpowiedzi uzyskano od 234 respon-
dentów. Dwadzieścia jeden procent respondentów stwierdziło, iż reforma systemu ochrony 
zdrowia poprawiała dostępność do specjalisty, 35% stwierdziło, że reforma nie wpłynęła, a 
44% pacjentów uważało, że reforma systemu ochrony zdrowia pogorszyła dostępność do 
specjalisty. Nie stwierdzono istotnego statystycznie wpływu płci, wieku, poziomu wykształ-
cenia, stanu cywilnego i deklarowanego głównego źródła dochodu na ocenę. Istotny wpływ 
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na ocenę badanych miało miejsce zamieszkania i samoocena poziomu życia. Osoby miesz-
kające na wsi oceniały bardziej negatywnie zmiany w dostępności do lekarza pierwszego 
kontaktu, jakie zaszły w związku z reformą systemu opieki zdrowotnej. Gorszą dostępność 
do lekarza pierwszego kontaktu odczuwały także osoby o niższym statusie materialnym. 
Wnioski: 1) Pacjenci w większości negatywnie oceniają wpływ reformy systemu ochrony 
zdrowia na dostęp do specjalistycznych świadczeń medycznych. 2) Poglądy na temat wpły-
wu reformy systemu opieki zdrowotnej na dostępność specjalistycznej opieki zdrowotnej są 
społecznie zróżnicowane. 3) Miejsce zamieszkania i samoocena poziomu życia w istotny 
sposób wpływają na ocenę badanych. Pogorszenie dostępności do lekarza specjalisty 
stwierdzają mieszkańcy wsi i osoby o niskiej samoocenie poziomu życia. 
 
 

SUMMARY 
 

One of the key aims of the reform of health care system, which was introduced in 1998 
in Poland, was an improvement of the accessibility to medical care. The aim of this study 
was to evaluate the influence of health care system reform on accessibility to specialist 
medical care, in patients’ opinion. The study was carried out in the group of 293 patients 
(119 men, 174 women) who visited specialist during free of charge open-admittance actions. 
Authors’ questionnaire was the research tool. Patient was evaluating the influence of health 
care system reform on access to specialist on 3-grade scale. Results. Twenty one percent of 
inquired patients considered the reform of health care system to improve the accessibility to 
specialist, 35% not to have influence and in opinion of 44% it deteriorated. Sex, age, level 
of education, martial status and the main source of income didn’t affect the opinion. Country 
dwellers and poorer patients assessed the changes more negatively. Conclusions: 1) The 
majority of inquired patients evaluate negatively influence of health care system reform on 
accessibility to specialist. 2) The opinions are differentiated by social-medical features. 3) 
The place of residence and economic status influence the patients’ opinion. Country dwell-
ers and poorer patients notice the deterioration in accessibility to specialist. 

 


