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Kluczowe wnioski
W Polsce jest 15 tys. aptek i 26 tys. farmaceutów, 
którzy mają kwalifikacje, by włączać się w proces leczenia. 
Stanowią oni cenny zasób pozwalający zapewnić lepszą 
obsługę medyczną obywateli. Wykorzystanie ich wiedzy 
i umiejętności jest konieczne, tym bardziej że polskie 
społeczeństwo szybko się starzeje, a liczba aktywnych 
zawodowo lekarzy oraz pielęgniarek spada. 

Celem tej publikacji jest zaprezentowanie szerokiej opinii 
publicznej możliwości wprowadzenia opieki farmaceutycznej 
w Polsce. Nad takimi rozwiązaniami pracuje aktualnie 
Ministerstwo Zdrowia, swoje pomysły na reformy ma także 
środowisko medyczne, któremu szczególnie zależy na 
zmianach. W związku z postępującą cyfryzacją rola aptek się 
zmienia. Już dzisiaj apteki są zinformatyzowane, a od końca 
2018 r. będą realizować e-recepty. 

Zmian oczekują też Polacy, należący zresztą do 
społeczeństw najbardziej na świecie obawiających się 
o stan swojego systemu ochrony zdrowia (aż 62 proc. 
badanych niepokoi się tą sprawą; dla porównania 
w USA – 38 proc., a w Niemczech 13 proc.1). Warunki do 
wprowadzenia reformy opieki farmaceutycznej też są 
korzystne – sprzyjają temu możliwości, które stwarzają 
nowoczesne rozwiązania technologiczne. 

1 The countries where people worry the most about healthcare, WEF, Geneva 2018,  
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/chart-of-the-day-the-countries-where-people-worry-the-most-about-healthcare/.
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Aptekarz to zawód zaufania 
publicznego. 

53 proc. z Polaków traktuje farmaceutę 
jako główne źródło wiedzy o lekach 
sprzedawanych bez recepty. Farmaceuci 
cieszą się też zaufaniem 87 proc. 
mieszkańców kraju – to o 7 pkt proc. 
więcej, niż zdobyli w rankingu lekarze. 
Większym zaufaniem są obdarzani 
tylko ratownicy medyczni i pielęgniarki. 
Ten ogromny kapitał powinien zostać 
wykorzystany i włączony nie tylko 
do systemu ochrony zdrowia.

Farmaceuta tylko teoretycznie może 
robić dużo – w rzeczywistości brakuje 
prawa, które pozwalałoby mu działać. 

Rola farmaceuty w Polsce stopniowo 
zmieniała się w XX w. Z technika 
farmaceuty przez analityka na terenach 
wiejskich stał się wykształconym 
sprzedawcą, z którego radą liczą się 
pacjenci. Do dziś nie ma jednak ustawy 
o zawodzie aptekarza ani o opiece 
farmaceutycznej. Jedyne zapisy 
dotyczące zadań farmaceuty znajdują 
się w ustawie o izbach aptekarskich 
– według nich aptekarz ma sprawować 
opiekę nad pacjentami we współpracy 
z lekarzami i czuwać nad przebiegiem 
farmakoterapii. Brakuje natomiast 
definicji tych ról w regulacjach 
ustawowych oraz zapewnienia 
środków na dodatkowe świadczenia, 
wykraczające poza obsługę klientów 
odwiedzających apteki, co pozwoliłoby 
traktować ich jak pacjentów. 

Polska na tle innych krajów 
ma mniejsze zasoby dostępne 
w systemie ochrony zdrowia.

W związku ze starzeniem się 
społeczeństwa do 2030 r. wydatki na 
zdrowie (publiczne lub prywatne) będą 
musiały wzrosnąć z 6,3 proc. PKB do 
około 8 proc. PKB. Średnia dla krajów 
OECD oscyluje obecnie wokół 9 proc. 
Plan Ministerstwa Zdrowia, by zwiększyć 
nakłady publiczne z poziomu 4,8–4,9 
do 6,5 proc. PKB w 2025 r., może okazać 
się niewystarczający. Problemem 
pozostaje zbyt mała liczebność kadr 
do obsługi chorych. Obecnie w Polsce 
na 1 tys. mieszkańców przypada 
2,3 lekarza, tymczasem przeciętnie w UE 
proporcja ta wynosi 3,5. Jeśli zaś chodzi 
o farmaceutów, to na 1 tys. mieszkańców 
przypada w Polsce niespełna jeden 
farmaceuta – jest to wynik zbliżony 

do przeciętnej w Unii, a także prawie 
czterokrotnie wyższy niż w Holandii, 
która jest jednym z krajów realizujących 
opiekę farmaceutyczną. 

W Polsce jest niższy poziom health 
literacy niż w innych krajach.

Polacy, tak jak Hiszpanie i Bułgarzy, 
mają niższy poziom wiedzy medycznej 
i związanej z procesem leczenia. Tylko 
42 proc. z nich nie miałoby problemu 
z odpowiednim przyjęciem leku 
lub dostosowaniem się do zaleceń 
lekarskich. Z kolei ¹/³ (32 proc.) miałaby 
z tym poważny kłopot, a ¼ średni. 
Ograniczona wiedza pacjentów 
powoduje, że w Polsce istnieje 
większe niż przeciętnie w Europie 
zapotrzebowanie na usługi farmaceutów 
objaśniających działanie leków.

Polacy mają niezaspokojone 
potrzeby związane z leczeniem.

Obecnie ponad 12 proc. Polaków 
deklaruje, że ma niezaspokojone 
potrzeby związane z leczeniem 
(przeciętnie w UE odsetek ten wynosi 
zaledwie 4 proc.). Główne czynniki 
ograniczające dostęp do placówek 
zdrowotnych to: czas oczekiwania na 
wizytę (tak deklaruje 6,6 proc. osób), 
koszt (2,3 proc.) oraz brak czasu 
(2,3 proc.), zapewne powiązany z czasem 
oczekiwania na wizytę lekarską. Czas ten 
jest przeciętnie ponadtrzykrotnie dłuższy 
niż w innych krajach – wynosi 363 dni, 
gdy średnio w OECD to 113 dni. Z kolei 
dla 0,4 proc. osób odległość do szpitala 
lub przychodni jest zbyt duża. Problemy 
te mogą zostać rozwiązane dzięki 
dostępności e-recept i nadaniu większych 
uprawnień aptekarzom. 

Prawie ²/⁵ Polaków cierpi na choroby 
przewlekłe. 

W 2016 r. do cierpienia na długotrwałe 
schorzenia przyznawało się 36 proc. 
Polaków (to trochę więcej niż średnia 
europejska, ale trzeba pamiętać, że 
mamy relatywnie młode społeczeństwo, 
więc wynik powinien być niższy). 
Na różnego rodzaju przewlekłe bóle 
pleców i szyi, wysokie ciśnienie, 
chorobę zwyrodnieniową stawów, 
chorobę wieńcową i migreny najrzadziej 
narzekają Włosi, Rumuni i Bułgarzy. Na 
drugim biegunie są Finowie, Estończycy 
i Niemcy. W Polsce na choroby 
przewlekłe cierpi o wiele więcej osób 
starszych niż przeciętnie w innych 

krajach Unii. Warto też zwrócić uwagę, 
że Polacy częściej umierają na tego 
typu schorzenia – w 2015 r. na 100 tys. 
Polaków przypadało 470 zgonów z tego 
powodu. Jedynie kilka krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej ma gorsze 
wskaźniki. Średnia dla Unii wynosi 408, 
a w krajach Europy Zachodniej nawet 
mniej niż 300 zgonów.

Polacy często decydują się 
na samodzielne leczenie. 

W przypadku wystąpienia pierwszych 
symptomów znanej choroby 
najwięcej osób, 31 proc., ogranicza 
się do zastosowania wypróbowanych 
domowych metod, co czwarty 
ankietowany (24 proc.) stosuje leki 
dostępne bez recepty, a 30 proc. idzie 
do lekarza i zażywa przepisywane 
przez niego leki. Jednocześnie aż 
25 proc. Polaków w tym samym 
badaniu zadeklarowało, że w ciągu 
ostatniego roku ani razu nie było 
u lekarza. To oznacza, że w wyborze 
odpowiedniego leku i procesu 
leczenia prawdopodobnie pomogły 
wiedza i doświadczenia farmaceuty. 
Badania dowodzą, że osoby, które 
umiejętnie korzystają z leków bez 
recepty w przypadku chorób łatwo 
diagnozowalnych, obniżają koszty 
działania systemu opieki zdrowotnej 
nawet do 5 proc. w skali roku. Pacjenci 
stają się coraz bardziej świadomi i przy 
znanych symptomach coraz częściej 
będą chcieli się leczyć samodzielnie.

Resort zdrowia drugi raz próbuje 
wprowadzać opiekę farmaceutyczną 
w Polsce. 

W chwili, gdy powstaje ten raport, 
nie są znane wyniki prac zespołu 
w ministerstwie, ale istnieje już robocza 
definicja opieki farmaceutycznej, która 
ma się znaleźć w ustawie – Prawo 
farmaceutyczne. Brak jednak na 
razie informacji, w jaki sposób będzie 
finansowana opieka farmaceutyczna, 
a także w jaki sposób będzie realizowany 
pilotaż nowego rozwiązania – ważne jest, 
by niezależnie od przyjętego wariantu 
reformy dobór próby aptek był losowy, 
a zdrowie publiczne i efekty zdrowotne 
były oceniane przed wprowadzeniem 
reformy i po jej wprowadzeniu, podobnie 
jak w przypadku evidence-based medicine.
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Opieka farmaceutyczna z sukcesem 
jest realizowana w wielu 
europejskich krajach. 

Najczęściej jest finansowana ze 
środków pochodzących z budżetu 
ubezpieczenia zdrowotnego (to przykład 
Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii) 
lub z marży, którą apteki zarabiają, 
sprzedając leki (tak jest w Hiszpanii oraz 
Szwecji i Finlandii; łączy się to wówczas 
z kontrolowaniem przez państwo 
cen lekarstw oraz dużą partycypacją 
w ich współfinansowaniu). W obu 
przypadkach koszty zapewnienia 
opieki farmaceutycznej spoczywają na 
państwie, a nie na pacjentach.

Zakres usług oferowanych w ramach 
opieki farmaceutycznej jest różny 
w każdym ze wspomnianych krajów 
– zależy to od wielkości środków, 
jakie poszczególne państwa 
przeznaczają na tę opiekę. 

W przypadku Hiszpanii, Szwecji i Finlandii 
trudno dokładnie je określić (bo usługi 
nie są finansowane bezpośrednio 
z budżetu, lecz z marż aptek). Najwyższe 
nakłady na opiekę farmaceutyczną 
z budżetu ponosi Wielka Brytania 
– sięgają 0,53 proc. PKB. Tu więc 
oferowany zakres usług jest największy, 
a farmaceuci są uprawnieni nawet do 
wystawiania recept. Z kolei najniższy 
odsetek PKB na opiekę farmaceutyczną 
(0,16 proc. PKB) notują Niemcy – tam 
opieka farmaceutyczna ogranicza 
się jedynie do usług związanych 
z wydawaniem leków.

Należy wykorzystać szansę, jaką 
daje wprowadzenie e-recepty, do 
zapoczątkowania wdrożenia opieki 
farmaceutycznej.

Elektroniczne recepty zastąpią recepty 
papierowe, bo będą wygodne i dla 
pacjenta, i dla lekarzy (będą zawsze 
dostępne w e-systemie, a lekarz będzie 
mógł je wystawić bez osobistego 
zbadania pacjenta, np. po konsultacji 
za pośrednictwem Internetu lub 
telefonu). Będzie to narzędzie wymiany 
informacji między pacjentem, lekarzem 
a farmaceutą i fundament systemu 
opieki farmaceutycznej.

Warto połączyć opiekę 
koordynowaną z opieką 
farmaceutyczną. 

Debata publiczna dotycząca wdrożenia 
opieki koordynowanej w Polsce trwa 
prawie tak długo jak ta nad opieką 
farmaceutyczną. Po ostatnich zmianach 
rola lekarza rodzinnego w systemie 
zdrowia wzrosła, a sam zespół 
podstawowej opieki zdrowotnej został 
dookreślony i opisany. Uzupełnieniem 
jego roli przy rosnących potrzebach 
zdrowotnych Polaków mogłaby być 
opieka farmaceutyczna, która bierze 
na siebie ciężar pierwszego kontaktu 
z pacjentem potrzebującym interwencji 
doraźnej lub prostego badania. 

Reformę opieki zdrowotnej można 
zrealizować według jednego z trzech 
scenariuszy w roku, w którym 
zacznie obowiązywać wyłącznie 
recepta w formie elektronicznej, tj. 
w roku 2020.

1. Pierwszy zakłada wprowadzenie 
programu profilaktycznego, który 

nie wymaga istotnych zmian 
legislacyjnych – gdyby miał objąć całą 
populację, jego roczny koszt wynosiłby 
około 3,5 mld zł w 2020 r., ale zyski 
zdrowotne zredukowałyby wydatki 
NFZ o 3,85 mld zł (4 proc. budżetu 
funduszu). Oznacza to, że w długim 
terminie rozwiązanie to mogłoby 
być samofinansujące się, dlatego 
wydaje się najbardziej korzystne. 
W scenariuszu tym nie zakłada się 
zmiany budżetu dostępnego dla 
lekarzy rodzinnych.

2. W drugim scenariuszu można 
wprowadzić na podobieństwo 
świadczeń POZ usługę porady 
farmaceutycznej i farmaceutę jako 
jeden z elementów podstawowej 
opieki zdrowotnej. Wiązałoby się 
to z 3,5 mld zł rocznych wydatków 
w 2020 r. i 3,85 mld zł oszczędności. 
Wyliczenia te oparte są na założeniu 
pełnej dostępności usługi i podobnej 
częstotliwości porad jak w przypadku 
lekarzy rodzinnych bez naruszania 
wysokości dostępnego dla nich 
budżetu. 

3. Według trzeciego modelu można 
wprowadzić w Polsce regulacje 
prawne umożliwiające klientom 
aptek stanie się pacjentami za 
niską opłatą ryczałtową. Zysk dla 
publicznego systemu ochrony 
zdrowia z prywatnego korzystania 
z opieki farmaceutycznej mógłby 
wynieść wówczas około 468 mln zł. 
Wprowadzenie takiej zmiany wiąże 
się jednak z dodatkowymi kosztami 
dla 15 proc. pacjentów, którzy 
mogliby zdecydować się korzystać 
z nowego rozwiązania.

Według nowej definicji wypracowanej przez Ministerstwo Zdrowia opieka farmaceutyczna to 
działanie polegające na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując 
z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, 
czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej 
efektów poprawiających jakość życia pacjenta. Rolą farmaceutów jest doradzanie pacjentowi 
przed rozpoczęciem leczenia, rzetelne przekazywanie choremu informacji, co zwiększa 
bezpieczeństwo przyjmowania leków, motywowanie pacjenta do stosowania się do 
zaleceń lekarskich poprzez wyjaśnienie koncepcji terapeutycznej, zwiększenie zaufania do 
personelu medycznego oraz zmniejszanie lęku przed inwazyjną terapią, wysłuchanie chorego 
w atmosferze spokoju i dyskrecji.
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Rola i wyzwania 
współczesnej apteki 
w systemie ochrony 
zdrowia
Rola apteki i farmaceuty zmienia się dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych i informatycznych, jest także 
kształtowana przez rosnące potrzeby zdrowotne 
starzejących się społeczeństw. Polska – jako 
państwo z relatywnie młodą populacją – dopiero 
w przyszłości silnie odczuje te problemy, z którymi 
od lat zmagają się Europa Zachodnia i USA. Niemniej 
od razu będzie musiała poradzić sobie z nowymi 
wyzwaniami, takimi jak automatyzacja aptek i leki 
biopodobne, które będą przygotowywane w nowy, 
spersonalizowany sposób.

15 tys.
– tyle aptek jest dziś w Polsce (dane GUS).

22 tys.
osób pracuje w przemyśle farmaceutycznym 
(dane GUS).
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Wydatki Polaków na leki będą rosły

Polski rynek farmaceutyczny od lat odnotowuje stały wzrost. Obecnie jego wartość 
odpowiada około 1 proc. naszego PKB, jest więc największym rynkiem w Europie 
Środkowej i szóstym co do wielkości w UE (przeciętnie w Europie sektor farmaceutyczny 
ma ponad 2-proc. udział w PKB). To oznacza, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa 
branża w Polsce będzie się rozwijać i może osiągnąć poziom zbliżony do poziomu 
notowanego w innych krajach Unii2.

W 2016 r. szacunkowe przychody sektora farmaceutycznego na całym świecie wyniosły 
1,038 bln dol., czyli wzrosły o 2,1 proc. w porównaniu z 2015 r. Producenci mają jednak 
przed sobą kolejne lata zapowiadające się obiecująco. Według prognoz Deloitte 
w 2020 r. przychody sektora farmaceutycznego w skali globalnej mają sięgnąć 
1,263 bln dol., czyli będą rosnąć średnio o 4,4 proc. rocznie3.

Na rynku będzie coraz więcej leków biologicznych

Leki te wytwarza się przy użyciu żywych organizmów (w przeciwieństwie do syntezy 
chemicznej). Do tej grupy zalicza się zarówno szczepionki i insuliny, jak i interferony czy 
przeciwciała monoklonalne, stosowane m.in. w nowoczesnych terapiach onkologicznych. 
Sprzedaż leków biologicznych i biopodobnych w Polsce wynosi obecnie ponad 
4 mld zł. Wiele tych nowoczesnych preparatów jest stosowanych w drogich terapiach 
odbywających się w warunkach szpitalnych; wówczas są one przygotowywane na miejscu 
przez tamtejszych farmaceutów4.

Leki biologiczne, zarówno te referencyjne, jak i biopodobne, mogą powodować działania 
niepożądane nawet po wielu latach, dlatego ich bezpieczeństwo w wielu przypadkach 
podlega starannemu monitorowaniu (zgodnie z warunkami ich rejestracji), np. 
długoterminowo śledzi się bezpieczeństwo ich stosowania u konkretnych pacjentów. 
W tym aspekcie kluczowa staje się rola informatyzacji ochrony zdrowia 
i wykorzystania technologii przez placówki medyczne oraz rola apteki, której 
pracownicy mogą informować pacjenta o konieczności zgłaszania lekarzowi 
takiej sytuacji lub samodzielnie wprowadzać tego typu dane do systemu 
wspólnego dla aptek i jednostek opieki zdrowotnej. W przeciwnym razie, gdy 
pacjent w toku wieloletniej terapii kilkakrotnie zmieni stosowany lek (w wyniku zamiany 
dokonanej w aptece), ustalenie, który z wydanych mu preparatów spowodował działania 
niepożądane, może być niemożliwe. 

E-recepta i informatyzacja

Informatyzacja polskiej służby zdrowia jest ciągłym procesem. W 2020 r. ma wejść w życie 
elektroniczna dokumentacja, a pacjenci zyskają dostęp do swoich danych medycznych 
online. W 2018 r. mają zostać udostępnione trzy dokumenty w wersji elektronicznej: 
recepta, skierowanie oraz zwolnienie lekarskie, które powinny być przekazywane przez 
lekarzy i placówki medyczne do systemów informatycznych. W dłuższej perspektywie 
pełna historia medyczna pacjenta ma być dostępna w formie elektronicznej. Placówki 
będą mogły ją sobie przekazywać, a pacjent sam będzie mógł sprawdzić historię zabiegów 
lub wyniki badań.

W 2018 r. papierowe zwolnienia zastąpią elektroniczne zwolnienia lekarskie, a od 2020 r. 
planowane jest wprowadzenie obowiązku wystawiania recept wyłącznie w formie 
elektronicznej. W tej formie nie będzie możliwości ich fałszowania, a NFZ będzie mógł 
lepiej kontrolować wydawanie leków refundowanych. Poza tym ma zniknąć część kolejek 
do gabinetów lekarskich, w których pacjenci oczekują wyłącznie na przepisanie recepty 
z powodu błędów w wypisanych receptach np. w numerze PESEL.

2 DELab UW, PZPFF, 2015, Makroekonomiczne aspekty znaczenia sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki, http://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/DELab_Raport_Farmaceutyczny_1.pdf.
3 Deloitte, 2017, Global Life Sciences Outlook. Thriving in Today’s Uncertain Market, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/raport-2017-global-life-sciences-outlook.html.
4 Deloitte, 2016, Biotechnologia w Polsce. Branżowy punkt widzenia.
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Cyfryzacja farmacji

Na poziomie globalnym coraz większego znaczenia nabiera cyfryzacja i e-handel. Na 
rynek sprzedaży leków planuje wejść m.in. Amazon. Odkąd świat obiegła informacja 
o aspiracjach handlowego giganta Amazon.com, sektor aptek w wielu krajach 
zaczął z niepokojem patrzeć w przyszłość. Pojawiły się pogłoski, iż firma może 
zdominować sprzedaż wysyłkową leków przynajmniej na bardziej liberalnym rynku 
amerykańskim5. Amazon wykonał już pierwszy krok i wraz z Berkshire Hathaway oraz 
JP Morgan tworzy firmę, która ma świadczyć usługi zdrowotne niższym kosztem niż inne 
podmioty. Na początku oferta obejmie tylko pracowników tych organizacji6. 

W Europie, a szczególnie w Polsce, platforma taka miałaby szereg barier w rozwoju 
– sprzedaż leków w Internecie oferować tu mogą tylko apteki. Formularz zamówienia musi 
być umieszczony na stronie internetowej placówki (apteki albo punktu aptecznego), a nie 
na stronie internetowej pośrednika pomiędzy sprzedającym a kupującym, takiego jak 
Amazon czy Allegro. Znany polski serwis aukcyjny już musiał wycofać oferowane za jego 
pośrednictwem leki. 

Alternatywą jest dostarczanie leków z Amazona do wybranych aptek, co teoretycznie 
byłoby legalne, a najprostszą formą świadczenia usług byłoby oferowanie leków 
niewymagających recepty (OTC). Wejście Amazona na rynek farmaceutyczny na 
pewno byłoby jednak zmianą paradygmatu, która wpłynęłaby na sektor podobnie 
jak wprowadzenie Ubera na rynek taksówkarski (nadal to kierowca wozi klienta, ale 
jakość usługi, łatwość komunikacji i rozliczania transakcji sprawiły, że większość firm 
taksówkarskich musiała przejść technologiczną modernizację, a także podnieść standard 
samych pojazdów). Amazon może zmienić kontakt konsumenta z apteką, a także 
wymusić wprowadzenie innowacji, o których jeszcze dziś nie myślimy (jak 
przewóz leków za pośrednictwem certyfikowanych kurierów i dronów).

Automatyzacja w aptekach

Dzięki centralnym sieciom wymiany danych między aptekami a przychodniami 
i szpitalami wszystkie informacje o pacjencie będą w jednym miejscu, łatwo dostępne. 
W tym kontekście praca w aptece ma szansę na zautomatyzowanie – przy 
czym o ile robot przyszłości poradzi sobie z zadaniami kasjera i sprzedawcy w aptece 
(prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji w Polsce sięga 67 proc.), o tyle nie 
wyręczy aptekarza w udzielaniu porad pacjentom lub przy produkcji leków (szanse na 
automatyzację wynoszą tylko 11–13 proc.7). Niemniej już przy dzisiejszej technologii sam 
lekarz specjalista, a nawet program do wystawiania recept mógłby zamiast farmaceuty 
ocenić, czy kolejny lek nie wejdzie w interakcję z wdrożonymi wcześniej. 

5 P. Arak, Przyszłość farmacji. Jak zmieni się sektor w ciągu kolejnych lat?, Przemysł Farmaceutyczny 6/2017.
6 Forsal.pl, 2018, Rewolucja na rynku zdrowia w USA? Amazon, Berkshire Hathaway i JPMorgan łączą siły, http://forsal.pl/artykuly/1101148,amazon-berkshire-hathaway-i-jpmorgan-zdrowie-rewolucja-na-

rynku-zdrowia-w-usa.html.
7 WISE, 2014, Czy robot zabierze ci pracę? Sektorowa analiza komputeryzacji i robotyzacji europejskich rynków pracy, http://wise-europa.eu/2014/10/29/czy-robot-zabierze-ci-prace/.
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Opieka farmaceutyczna

Ministerstwo Zdrowia pod koniec 2017 r. powołało roboczy zespół do spraw 
pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej. Zespół ma pół roku na wypracowanie 
i wdrożenie pilotażowej formy opieki farmaceutycznej w Polsce. Na czym może ona 
polegać? Powinien to być zespół usług farmaceutycznych, w którym farmaceuta, 
współpracując z pacjentem, lekarzem i w razie potrzeby z innymi pracownikami 
medycznymi, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii. 

Farmaceuta sporządza pisemną informację o wszystkich wydanych lekach i przyczynie 
ich zakupu, która jest przechowywana w aptece i dostępna do wglądu pacjenta oraz 
jego lekarzy prowadzących, co umożliwia prześledzenie historii choroby i potwierdzenie, 
czy pacjent leczy się regularnie, oraz obniża koszty leczenia. Dla przykładu: w Holandii 
opiekę farmaceutyczną wprowadzono w latach 90. Istnieją bazy danych z historią chorób 
pacjenta dostępne dla wszystkich realizatorów opieki farmaceutycznej; aptekarze 
wymieniają się informacjami z lekarzami, by omawiać farmakoterapię pacjenta oraz 
ewentualne w niej zmiany. Szczególną opieką objęci są pacjenci ze schorzeniami 
przewlekłymi, takimi jak cukrzyca czy nadciśnienie.

Jak będzie wyglądać apteka przyszłości? 

Apteka jutra to nie sklep, lecz miejsce diagnozy, w którym klient jest zarazem 
pacjentem. Osoba odwiedzająca placówkę może liczyć na przeprowadzenie 
w niej podstawowych badań, których wyniki zostaną dołączone do historii pacjenta 
(zawierającej m.in. przebyte choroby oraz informacje o stylu życia). Następnie dane te 
zostają przesyłane do lekarza, który dokonuje ich analizy, oferuje konsultację oraz bez 
zbędnych formalności wypisuje receptę na konkretne leki, które powinny być skuteczne 
w przypadku konkretnego pacjenta/klienta apteki. Przy prostszych schorzeniach 
farmaceuta będzie mógł zaoferować leki OTC i domowe metody leczenia, które dzisiaj 
są polecane także przez lekarzy.

Apteka wyda automatycznie przepisane przez lekarza leki, zadba też o to, by pacjent 
pamiętał o ich regularnym przyjmowaniu (np. za pomocą aplikacji mobilnej lub 
przypomnień z poziomu inteligentnej opaski). Farmaceuta sprawdzi też, czy lekarstwa 
pomogły, a następnie zaprosi klienta na wizytę kontrolną, która odbędzie się w specjalnie 
do tego celu przeznaczonym pokoju – wszystko to za pośrednictwem Internetu. Kolejnym 
rozwiązaniem jest dostarczanie leków bezpośrednio do domu, np. za pomocą drona. 

Już w ciągu dekady praca w aptece może się diametralnie zmienić, właśnie dzięki 
wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i nowych technologii. Już dzisiaj apteki są bardziej 
zinformatyzowane niż szpitale czy placówki medyczne (dane NFZ i CSIOZ mówią 
o poziomie 46 proc. informatyzacji szpitali i 26 proc. przychodni POZ), gdyż każda 
placówka apteczna ma elektroniczny rejestr. 
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Rola farmaceuty 
w polskim systemie 
zdrowia publicznego
Farmaceuta będzie miał coraz większe znaczenie 
w systemie zdrowia. Już dziś 53 proc. Polaków 
traktuje go jako główne źródło wiedzy o lekach 
sprzedawanych bez recepty. Farmaceuci cieszą się też 
zaufaniem 87 proc. mieszkańców kraju – o 7 pkt proc. 
więcej niż lekarze. Powszechnie bowiem wiadomo, 
że stale się dokształcają, biorąc udział w procesach 
szkoleniowych. Ciągły system szkoleń sprzyja też 
wprowadzeniu opieki farmaceutycznej.

26 tys.
– tylu farmaceutów pracuje w aptekach na terenie 
całego kraju (dane GUS).

100 tys.
– tyle łącznie osób jest zaangażowanych w produkcję 
i sprzedaż leków (dane DELab UW).
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Zaufanie do zawodu farmaceuty 

Sprzedaż leków w Polsce od kilkunastu 
lat rośnie – jesteśmy szóstym co 
do wielkości rynkiem zbytu leków 
w Europie. Pod względem liczby 
opakowań przypadających na jednego 
mieszkańca zajmujemy drugie miejsce, 
za Francją. Co charakterystyczne, 
stosunkowo duża część kupowanych 
leków w Polsce to leki bez recepty. 
Wartość ich sprzedaży wyniosła 
w 2016 r. ponad 7 mld euro, z czego aż 
33 proc. wydatków zostało poniesionych 
na OTC. Jest to wzrost zarówno 
w stosunku do danych sprzed dekady, 
jak i najwyższy odsetek w krajach UE8. 

Według danych Federacji 
Konsumentów z 2015 r. większość 
ankietowanych (prawie 90 proc.) 
kupuje leki bez recepty w aptekach, 
choć są one dostępne również 
w sklepach spożywczych i na 
stacjach benzynowych. Świadczy to 
o zaufaniu, jakim konsumenci darzą 
farmaceutów (aż 53 proc. badanych 
wskazało farmaceutę jako najważniejsze 
źródło informacji o leku OTC, natomiast 
lekarza 47 proc.9; w tym samym pytaniu 
70 proc. ankietowanych wskazało 
lekarza lub farmaceutę10).

8 Leki bez recepty, Federacja Konsumentów, Poznań 2015; Forsal.pl, 2018, Rewolucja na rynku zdrowia w USA? Amazon, Berkshire Hathaway i JPMorgan łączą siły, http://forsal.pl/artykuly/1101148,amazon-
berkshire-hathaway-i-jpmorgan-zdrowie-rewolucja-na-rynku-zdrowia-w-usa.html.

9 Stosowanie leków dostępnych bez recepty, CBOS, Warszawa 2014. 
10 Ibidem.

Wykres 1. Źródła informacji o lekach bez recepty lub leczeniu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Federacji Konsumentów.

Inne źródło

Znam leki z TV lub radia

Lekarz lub farmaceuta

Farmaceuta

Internet

Lekarz

Znajomi lub rodzina

Nie szukam takich informacji,
wiem, co mi dolega

69,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

53,2

47,3

34,4

32,0

20,8

16,0

0,4
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Wykres 2. Zaufanie do wybranych zawodów medycznych w Polsce i Europie w 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GfK.
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Wykres 3. Osoby przekonane o zasadności uznania zawodu za zawód zaufania publicznego

0%

Kosmetolog, kosmetyczka

20%

Lekarz weterynarii

Lekarz

Pielęgniarka i położna

Diagnosta laboratoryjny

Psycholog

Farmaceuta

Fizjoterapeuta

40% 60% 80% 100%

33 55 12

55 33 12

60 28 12

75 16 9

84 11 5

85 8 7

88 9 3

94 4 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CBOS.

Tak Nie Trudno powiedzieć

Co ciekawe, farmaceuci cieszą się w Polsce większym 
zaufaniem11 niż lekarze (w innych krajach jest odwrotnie) 
i ponad 4/5 osób objętych badaniem uważa, że 
farmaceuta jest zawodem zaufania publicznego12. 
Niemniej w badaniu z roku 2017 na temat aspiracji zawodowych 

Polaków aż 30 proc. ankietowanych odpowiedziało, że 
chciałoby, by ich dziecko wybrało zawód medyczny, ale 
tylko 1 proc. respondentów wskazał na zawód farmaceuty13. 
Prawdopodobnie zawód lekarza łączy się w opinii Polaków 
z większym prestiżem.

11 Międzynarodowe badanie zaufania do zawodów, GfK, Warszawa 2014, http://gfk.netpr.pl/pr/276656/miedzynarodowe-badanie-zaufania-do-zawodow.
12 Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego, CBOS, Warszawa 2014.
14 Jak osiągnąć sukces zawodowy?, CBOS, Warszawa 2017, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_070_17.PDF.
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1951
Następuje przejęcie aptek 

na własność państwa.

Lata 50.
Produkcja leków przenosi 
się z aptek do zakładów 

farmaceutycznych. 
Rola farmaceuty 

zostaje ograniczona do 
sprzedaży leków.

1962
Pomysł wykorzystania 
farmaceutów z aptek 

wiejskich jako analityków 
medycznych.

1966 –1970
Technicy farmaceutyczni 

stają się podstawową 
kadrą aptekarską, 

obowiązki techników 
i magistrów farmacji 
zaczęły się pokrywać.

Lata 
70. i 80.

Poszukiwanie 
odpowiedniego miejsca 

pracy dla magistra 
farmacji, tak aby w pełni 

wykorzystać jego 
potencjał i wykształcenie.

1989
Pojawiają się pierwsze 

apteki prywatne. 

1992
Trybunał Konstytucyjny 
orzeka, że aptekę może 

prowadzić każdy – 
również osoby niebędące 

farmaceutami.

2017
Prezydent podpisuje 
ustawę „apteka dla 

aptekarza”. Następuje 
wygaszanie zawodu 
technika farmacji.

Historyczne uwarunkowania zawodu 
w Polsce14

Przed II wojną światową zawód aptekarza 
cieszył się dużą renomą. Aptekarze nie 
tylko prowadzili apteki i sprzedawali 
w nich leki, lecz także zajmowali się 
przygotowywaniem leków, często na 
zamówienie. Taki zakres obowiązków 

niejako wymuszał bliskie kontakty 
z klientem i zainteresowanie przebiegiem 
jego schorzenia. Po wojnie zawód ten 
zmienił profil w wyniku przemysłowego 
wytwarzania leków oraz upaństwowienia 
aptek. Zadania przypisane wówczas 
aptekom ograniczały ich rolę 
w przygotowywaniu leków, a farmaceuci 

zaczęli zajmować się głównie dystrybucją 
oraz zadaniami księgowo-rachunkowymi. 
Doprowadziło to do obniżenia 
atrakcyjności zawodu, przez co wydziały 
farmaceutyczne zaczęły cierpieć na brak 
kandydatów, co w efekcie zwiększyło 
znaczenie techników farmacji.

Rysunek 1. Historyczne uwarunkowania uprawiania zawodu farmaceuty

Źródło: Opracowanie własne.

14 Na podstawie: L. Bartkowiak, Kształtowanie się aptekarstwa w Polsce (XIII–XX wiek). Studium historiograficzne, Poznań 2004.
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W ten sposób zawód, który wymagał 
ukończenia pięcioletnich trudnych 
studiów magisterskich, ograniczył się do 
sprzedawcy leków. Zmianę przyniosły 
lata 60. XX w. – wówczas pojawił się 
pomysł wykorzystania farmaceutów 
z aptek wiejskich jako analityków 
medycznych. Eksperyment ten jednak 
skończył się niepowodzeniem ze 
względu na brak funduszu wynagrodzeń 
na ten cel.

W latach 1966 –1970 technicy 
farmaceutyczni zaczęli być podstawową 
kadrą aptekarską, a obowiązki techników 
i magistrów farmacji zaczęły się 
pokrywać. Przez lata 70. i 80. trwało 
poszukiwanie odpowiedniego miejsca 
pracy dla magistra farmacji. Nawet 
szpitalne apteki nie spełniały oczekiwań 
zawodowych farmaceutów ze względu na 
niedoinwestowanie i zły stan techniczny.

W latach 80. XX w. Polskie Towarzystwo 
Farmaceutyczne przedstawiło postulat, 
aby włączyć do praktyki zawodu tzw. 
farmację kliniczną. Udział farmaceuty 
w profilaktyce miał również polegać na 
udzielaniu tzw. porady przedlekarskiej, 
przeciwdziałaniu lekozależności oraz 
udzielaniu wstępnej porady i pomocy 
toksykologicznej. Była to kolejna próba, 
by lepiej wykorzystać potencjał ukryty 
w farmaceutach, a zarazem pierwsza 
próba wprowadzenia farmaceutów 
w proces kompleksowej opieki nad 
pacjentem. Niestety, nie zakończyła 
się sukcesem.

W 1989 r. pojawiły się pierwsze apteki 
prywatne. Transformacja była okazją do 
redefiniowania zawodu farmaceuty i jego 
roli w polskim społeczeństwie. Możliwe 
wówczas było nawet rozszerzenie funkcji 
polskiej apteki i uznanie pracy aptekarza 
za świadczenia zdrowotne, jednakże 
środowisko aptekarskie nie wykazało 
inicjatywy zaznaczenia swojej pozycji 
w nowoczesnym systemie ochrony 
zdrowia. W ten sposób apteki w nowym 
ustroju gospodarczym nadal stanowiły 
jedynie handlowy punkt dystrybucji leków. 

Od 1992 r. za sprawą decyzji Trybunału 
Konstytucyjnego prowadzeniem 

apteki mógł zajmować się każdy, bez 
względu na to, czy miał tytuł magistra 
farmacji. Jednakże w 2017 r. prezydent 
podpisał ustawę „apteka dla aptekarza” 
i od tego momentu prowadzeniem 
apteki może się zajmować jedynie 
osoba z wyższym wykształceniem 
farmaceutycznym. W tym samym roku 
minister edukacji podjęła decyzję 
o rozpoczęciu wygaszania zawodu 
technika farmaceutycznego. Takie 
posunięcie ma na celu zwiększenie 
kompetencji pracowników aptek. 
Technicy farmaceutyczni po dwóch 
latach nauki mają bowiem o wiele niższe 
kompetencje niż magistrowie, którzy 
kończą pięcioipółletnie studia. To słuszny 
krok, jeśli w przyszłości planowane jest 
rozszerzanie kompetencji aptekarzy, 
np. poprzez sformalizowanie opieki 
farmaceutycznej.

Rola farmaceuty w systemie zdrowia 
i społeczeństwie

Farmaceuta wchodzi w skład grupy 
zawodów medycznych15, niemniej 
do dnia dzisiejszego zawód ten nie 
doczekał się regulacji, które w sposób 
całościowy odnosiłyby się do zasad jego 
wykonywania, natomiast rolę farmaceuty 
w systemie zdrowia oraz społeczeństwie 
określają trzy dokumenty:

 • Kodeks etyki aptekarza 
Rzeczypospolitej Polskiej,

 • ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
o izbach aptekarskich,

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r.  
– Prawo farmaceutyczne.

Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej 
Polskiej jest dokumentem, który 
niejako określa obowiązki aptekarza 
wobec społeczeństwa. Możemy 
tam znaleźć zapisy mówiące o tym, 
że aptekarz zobowiązany jest do 
zachowania tajemnicy zawodowej16, 
lub takie, które mówią, że mechanizmy 
rynkowe, naciski społeczne lub 
wymagania administracyjne nie 
zwalniają aptekarza z przestrzegania 
zasad etyki zawodu17. To dowodzi, że 
wykonywanie zawodu aptekarza 
wiąże się z przestrzeganiem 

norm i standardów wynikających 
z wyjątkowej odpowiedzialności, 
która na nim spoczywa. Kodeks 
zawiera też zapisy, które 
podkreślają rolę farmaceuty jako 
sprzedawcy leku, ale również ogniwa 
kompleksowej opieki zdrowotnej. 
Przykładem może być art. 26 mówiący 
o tym, że udzielanie konsultacji jest 
obowiązkiem aptekarza, bądź też 
art. 7, według którego aptekarz używa 
całej swojej wiedzy i umiejętności dla 
przekazania pacjentowi odpowiednich 
w jego dolegliwościach środków 
leczniczych, dbając przy tym o udzielenie 
mu rzetelnej, pełnej i zrozumiałej 
informacji o produktach leczniczych 
i wyrobach medycznych.

Ustawa z 1991 r. o izbach aptekarskich 
mówi, że wykonywanie zawodu 
farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia 
publicznego, oraz określa, co obejmuje 
zakres usług farmaceutycznych. Co 
ciekawe, w ustawie tej napisane 
jest wprost, że jedną z usług 
świadczonych przez farmaceutów 
może być sprawowanie opieki 
farmaceutycznej, polegającej 
na: dokumentowanym procesie, 
w którym farmaceuta współpracując 
z pacjentem i lekarzem, a w razie 
potrzeby z przedstawicielami innych 
zawodów medycznych, czuwa nad 
prawidłowym przebiegiem farmakoterapii 
w celu uzyskania określonych jej 
efektów poprawiających jakość życia 
pacjenta. Mimo że taki zapis istnieje, 
w rzeczywistości jest martwy. Jak 
zauważają autorzy listu otwartego 
farmaceutów do premiera i ministra 
zdrowia, farmaceuta nie posiada dostępu 
do historii pacjenta i w praktyce jest 
traktowany przez dużą część lekarzy jako 
intruz, którego rolą jest sprzedawanie 
leków, a nie dyskusja o leczeniu. Pracownik 
apteki nie ma możliwości skontaktowania 
się z lekarzem w celu potwierdzenia 
prawidłowości ordynacji lub omówienia 
postępowania terapeutycznego 
w przypadku błędnego wystawienia recepty, 
co obecnie jest standardem w większości 
krajów Europy Zachodniej. W praktyce rola 

15 Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, Kancelaria Senatu, 2013,  
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf.

16 Kodeks etyki aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, art. 10.
17 Ibidem, art. 3.
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magistra farmacji w aptece jest więc taka 
sama jak technika farmaceutycznego18.

Ustawa o prawie farmaceutycznym 
reguluje zakres, w jakim działają apteki. 
Jeden jej zapis jest szczególnie ważny, 
jeśli chodzi o możliwość świadczenia 
przez farmaceutów usług wybiegających 
poza sprzedaż leków. Zgodnie z art. 86 
nazwa „apteka” zastrzeżona jest 
wyłącznie dla miejsca świadczenia usług 
farmaceutycznych obejmujących19:

 • wydawanie produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych określonych 
w odrębnych przepisach,

 • sporządzanie leków recepturowych 
w terminie nie dłuższym niż 48 
godzin od złożenia recepty przez 
pacjenta, a w przypadku recepty na 
lek recepturowy zawierający środki 
odurzające lub oznaczonej „wydać 
natychmiast” – w ciągu 4 godzin,

 • sporządzenie leków aptecznych,

 • udzielanie informacji o produktach 
leczniczych i wyrobach 
medycznych. 

Minister zdrowia może określić w drodze 
rozporządzenia inne rodzaje działalności 
niż określone w ustawie, związane 
z ochroną zdrowia, dopuszczalne do 
prowadzenia w aptece20.

Zapis ten stał się przedmiotem 
sporu, czy w aptece można świadczyć 
jakiekolwiek inne rodzaje działalności 
niż te wskazane w ustawie (jako że 
żadne rozporządzenie nie zostało 
jeszcze przez ministra wydane). Według 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie w aptece nie można 
świadczyć takiej usługi jak mierzenie 
ciśnienia21. Powyższych poglądów nie 
podzielił NSA w wyroku z 11 stycznia 
2012 r.22, w którym podkreślono, że 
z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP można 
wywieść podmiotowe prawo jednostki 
do ochrony zdrowia oraz obiektywny 
nakaz podejmowania przez władze 
publiczne takich działań, które są 
konieczne do należytej ochrony 
i realizacji tego prawa. W związku 

z powyższym apteka ogólnodostępna 
może posiadać ciśnieniomierz do 
dokonywania bezpłatnego pomiaru 
ciśnienia tętniczego przez jej klientów. 

Mimo że rola aptekarzy nie jest okrojona 
jedynie do sprzedaży leków, prawo 
nie umożliwia im świadczenia bardziej 
zaawansowanych usług, tak by mogli 
stać się integralną częścią systemu 
ochrony zdrowia. Zmiany w tej kwestii 
może przynieść opracowanie ustawy 
o zawodzie farmaceuty. 

Ciągła edukacja farmaceutów  
– szansa dla reformy

Zgodnie z regulacjami Ministerstwa 
Zdrowia farmaceuci muszą stale 
zdobywać wiedzę o nowinkach 
i postępach w medycynie oraz o nowych 
substancjach medycznych. Sami 
farmaceuci różnie oceniają jakość 
szkoleń oferowanych na rynku, niemniej 
przestrzeganie obowiązku doszkalania 
wspomaga proces współpracy lekarza 
i farmaceuty, zbliża bowiem do siebie te 
dwie grupy zawodowe. Istniejący system 
doszkalania może też stać się wygodnym 
narzędziem do wprowadzenia opieki 
farmaceutycznej – z jego pomocą 
farmaceutów można przygotować 
do nowych zadań, przekazując im 
informacje przydatne w momencie 
świadczenia usług zdrowotnych 
i konsultacji. Do podobnych celów można 
wykorzystać szkolenia dla lekarzy. 

18 List otwarty farmaceutów do premiera i ministra zdrowia ws. sytuacji zawodowej farmaceutów, Młoda Farmacja 2015, http://farmacja.net/dzialania/list-do-MZ.
19 Zakres usług jest szerszy w wypadku aptek szpitalnych.
20 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, art. 86.
21 Wyrok WSA w Warszawie z 14 czerwca 2010 r., VI SA/Wa 565/10.
22 Sygn. akt II GSK 1365/10.
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Pacjent w centrum 
zainteresowania  
– trendy zmieniające opiekę 
medyczną (i farmaceutyczną)
Pacjent przestaje być jedynie klientem apteki. Jest 
coraz lepiej poinformowanym konsumentem, który 
sprawdza to, co zalecają farmaceuci i lekarze, ale 
jednocześnie wciąż wymaga wsparcia w realizacji 
zaleceń medycznych. Ta zmiana wymaga od rynku 
indywidualnego podejścia do chorego – dostrzeżenia 
w nim człowieka, a nie grupy chorobowej, którą 
reprezentuje. Jak dowodzą doświadczenia 
amerykańskiego sektora zdrowia, już dziś 
personalizacja sposobu leczenia, czyli dopasowanie 
go do indywidualnych cech konkretnego pacjenta, 
zmniejsza ryzyko działań niepożądanych terapii. Polska 
w najbliższej przyszłości będzie jednak skupiona na 
innych kwestiach: poszukiwaniu środków finansowych, 
rozwiązań IT oraz specjalistów potrzebnych do obsługi 
szybko starzejącego się społeczeństwa.

45 proc.
Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy 
szukało w sieci informacji na temat chorób lub swego 
stanu zdrowia (dane Eurostatu).

32 proc.
polskich pacjentów przyznaje, że miałoby poważny 
kłopot z odpowiednim przyjęciem leku lub 
dostosowaniem się do zaleceń lekarskich (dane HLS-EU 
Consortium, 2012). 
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Upodmiotowienie pacjenta i większa rola informacji

Według liderów – ekspertów i polityków zajmujących się 
ochroną zdrowia w Polsce – upodmiotowienie pacjenta jest 
bardzo istotne w dziedzinie bezpieczeństwa pacjenta i stanowi 
duże wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia23.  

Pacjent musi być świadomy swoich praw oraz procedur, 
które wiążą się z udzielaniem mu pomocy. Tymczasem 
niemal co 15. polski chory korzystający z opieki szpitalnej 
doświadcza tzw. niepożądanych zdarzeń medycznych (czyli 
zjawisk negatywnych, które nie powinny mieć miejsca ze 
względu na realizowaną politykę i procedury). 

Wzmocnieniu roli pacjenta towarzyszy 
jego wzmożona aktywność i większa 
samodzielność. Coraz bardziej świadomi 
pacjenci wymieniają się doświadczeniami 
(tworzą grupy, dyskutują na forach, 
budują własne portale, blogi) czy 
zbierają pieniądze na operacje. Pacjent 
jest poszukujący – chce więcej wiedzieć 
i współdecydować. Szczególnie 
intensywnie szukają informacji osoby 
ciężko chore oraz ich rodziny. Obecnie 

– poprzez nieograniczony dostęp do 
danych – czytają również informacje 
niezweryfikowane, często błędne, co 
stanowi problem dla współczesnych 
systemów zdrowia.

Polacy na tle Europejczyków rzadziej 
samodzielnie poszukują informacji 
o procesie leczenia czy swoim stanie 
zdrowia – w 2017 r. 45 proc. Polaków 
deklarowało, że robiło to w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy (przeciętnie 

w Unii odsetek ten wynosi 51 proc.). Od 
kilku lat więcej niż połowa Europejczyków 
szuka takich informacji w Internecie. Co 
ciekawe, Polacy w wieku 35–44 lat robią 
to tak samo często jak inni Europejczycy. 
Rzadziej przeszukują sieć w tym celu 
jedynie młodsi, którzy mniej chorują, 
oraz starsi, którzy ogółem rzadziej 
korzystają z technologii.

Gospodarka

Era produkcji

Produkcja masowa, w której 
jakość produktów nie 
odgrywała najważniejszej roli

Era dystrybucji

Produkty i usługi zaczynają 
krążyć po całym globie. 
Konsumenci i pacjenci 
mają dostęp do produktów 
i usług na każdej szerokości 
geograficznej

Era informacji

Połączone ze sobą 
komputery i łańcuchy dostaw 
sprawiają, że kluczowy 
dla konsumenta staje się 
przepływ informacji

Era konsumenta

Decyzje konsumenta 
odgrywają najważniejszą 
rolę w kreowaniu 
wartości gospodarczej. 
Konsumenci mają możliwość 
porównywania cen, jakości 
i wymieniania się informacjami

Czas 1900 –1960 1960 –1990 1990 – 2010 Od 2010

Dominujący model 
opieki zdrowotnej

Model biomedyczny 
– bierny udział pacjenta

Model biomedyczny 
– bierny udział pacjenta

Model społeczno- 
-ekologiczny – profilaktyka

Model społeczno- 
-ekologiczny – profilaktyka

Tabela 1. Upodmiotowienie pacjenta i większa rola informacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: The age of the customer – engaging with empowered customers, Forrester Research 2011.

23 Tombarkiewicz: Upodmiotowienie pacjenta bardzo istotne dla jego bezpieczeństwa, Dziennik.pl 2017, http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1037421,upodmiotowienie-pacjenta-bardzo-istotne-
dla-jego-bezpieczenstwa.html.
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Wykres 5. Odsetek Polaków i Europejczyków wyszukujących informacji o zdrowiu w sieci w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy w latach 2004–2007

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Wykres 4. Odsetek populacji, szukający informacji o zdrowiu w ciągu trzech ostatnich miesięcy 2017 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Upodmiotowienie pacjenta jest 
szczególnie istotne w przypadku 
organizacji procesu leczenia osób 
cierpiących na choroby onkologiczne, 
cywilizacyjne (jak cukrzyca) oraz na 
choroby przewlekłe, które wymagają 
współpracy lekarzy różnych specjalności. 
Takie podejście już funkcjonuje 
i sprawdza się np. w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii oraz Holandii. 
Jednocześnie toczą się dyskusje na 
inne ważne dla pacjenta tematy, 
takie jak: wybór optymalnej metody 
kontraktowania i sposobu wykonania 
usług, zakres odpowiedzialności oraz 
autonomii menedżerów służby zdrowia 
i zarządzanych przez nich szpitali czy też 
kwestia optymalnych metod nabywania 
świadczeń zdrowotnych, w tym ewolucji 
jednorodnych grup pacjentów (diagnosis-
-related groups). Nie wiadomo jeszcze, 
jakie rozwiązania zostaną uznane za 
najlepsze i zaimplementowane w Polsce, 
ale dyskusja na ich temat to początek 
działań mających na celu poprawę 
sytuacji pacjenta. 

Zwiększająca się świadomość 
pacjentów

Pacjenci częściej przychodzą dziś lepiej 
przygotowani do lekarza i mają większe 
oczekiwania względem działania 
systemu ochrony zdrowia. 12 proc. 
Europejczyków – a 8 proc. Polaków 
– w 2015 r. porównywało zalecenia 
lekarza z informacjami znalezionymi 
w Internecie. To oznacza, że prawie co 
czwarta osoba, która odwiedza lekarza, 
po powrocie do domu sprawdza, czy 
dostała odpowiednie leki. Dodatkowo 
24 proc. Europejczyków sprawdza 
dawkowanie leków lub to, w jaki sposób 
powinny być one przyjmowane. 
Internetowego lekarza radzi się 
podobny odsetek Polaków24. Tego 
rodzaju weryfikacja może dotyczyć 
szczególnie leków bez recepty. 

51

40

62
60 60 59

53

45 44

34
31

19

5

24 European citizens' digital health literacy, Flash Eurobarometer 404, 2014, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_404_en.pdf.

Wykres 6. Odsetek Polaków i Europejczyków wyszukujących informacji o zdrowiu w sieci w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy 2017 r. (według wieku)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Ogólne informacje o zdrowiu Informacje o chorobach 
i objawach

Specyficzne informacje, np. 
o dawkowaniu leków

Dane do porównania 
z diagnozą lekarza

UE28 55 56 24 12

Belgia 55 54 26 5

Bułgaria 52 60 27 2

Czechy 60 50 24 4

Dania 54 45 22 6

Niemcy 56 56 29 12

Estonia 53 53 26 12

Irlandia 50 59 20 8

Grecja 49 57 24 11

Hiszpania 62 58 27 4

Francja 65 39 24 14

Chorwacja 58 35 16 4

Włochy 60 42 22 11

Cypr 65 48 28 9

Łotwa 59 51 21 12

Litwa 48 39 16 10

Luksemburg 51 49 21 12

Węgry 53 61 20 10

Malta 63 35 21 7

Holandia 64 49 21 14

Austria 58 52 7 11

Polska 55 50 23 8

Portugalia 56 60 25 4

Rumunia 52 39 26 11

Słowenia 53 32 23 6

Słowacja 49 40 27 14

Finlandia 57 61 18 14

Szwecja 49 61 25 12

Wlk. Brytania 54 70 23 10

Tabela 2. Jakich informacji związanych ze zdrowiem Europejczycy poszukiwali w sieci w 2015 r. (w proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, 2015.
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Jednocześnie, mimo że pacjenci 
coraz częściej korzystają 
z nowych mediów, nadal nie mają 
wystarczającej wiedzy zdrowotnej. 
Około 12 proc. respondentów badania 
świadomości zdrowotnej (health 
literacy) w Europie wie niewystarczająco 

na ten temat, a ponad ¹/³ (35 proc.) 
ma o tym wiedzę problematyczną. 
To oznacza, że co drugi Europejczyk 
wie przeciętnie mało o zdrowiu, 
profilaktyce, więc musi słuchać 
zaleceń lekarskich. Wśród Polaków 
około 12 proc. ma niewystarczającą 

wiedzę zdrowotną, a 35 proc. wiedzę 
na poziomie problematycznym. 
Wysokie health literacy przejawia zaś 
20 proc. społeczeństwa, a 36 proc. ma 
odpowiedni poziom (ani zły, ani dobry)25. 

Co więcej, Polacy – tak jak Hiszpanie 
i Bułgarzy – nie radzą sobie 
z odpowiednią realizacją zaleceń 
lekarzy i potrzebują wsparcia. 
Tylko 42 proc. Polaków nie miałoby 
problemu z odpowiednim przyjęciem 

leku lub dostosowaniem się do zaleceń 
lekarskich. Aż ¹/³ (32 proc.) miałaby z tym 
poważny kłopot, a ¼ średni. To pokazuje, 
jakiego wsparcia potrzebują polscy 
pacjenci np. od farmaceuty.

Wykres 7. Poziom health literacy w Polsce w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie HLS-EU Consortium, 2012.

25 HLS-EU Consortium, Comparative Report of Health Literacy In Eight EU Member States, The European Health Literacy Survey HLS-EU, 2012.
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Personalizacja leczenia

Stawianie świadomego pacjenta w centrum 
to także element personalizacji procesu 
leczenia. Medycyna personalizowana 
to nowe podejście do procesu 
diagnostyczno-terapeutycznego, 
dążące do indywidualnego spojrzenia 
na chorego, bez generalizacji 
i uproszczeń, w myśl zasady, że każdy 
pacjent jest inny (czego dowodzą 
np. badania genetyczne26). To próba 
widzenia w chorym potrzebującego 
pomocy człowieka, a nie grupy 
chorobowej, którą reprezentuje. 
W ślad za tym podejściem zmienia 
się rynek farmaceutyczny – w 2016 r. 
w USA około 27 proc. wszystkich leków 
zaakceptowanych przez FDA służyło do 
terapii spersonalizowanych. Co ważniejsze 
– w tej grupie znalazło się już 50 proc. 
wszystkich leków onkologicznych27. 

Dopasowując sposób odżywiania i leczenia 
do indywidualnych cech konkretnego 
pacjenta, uzyskuje się znacznie lepsze 
wyniki leczenia i zmniejsza ryzyko działań 
niepożądanych. Nowością – dzięki mocy 
obliczeniowej i rozwojowi sztucznej 
inteligencji (AI)28 – jest tworzenie modeli 
tzw. wirtualnych bliźniąt – po to, by 
tworzyć drzewa decyzji pozwalające 
najlepiej ocenić prawdopodobieństwa 
efektów procesu leczenia i reakcji na 
wybrane substancje czynne. Markery 
selekcyjne pozwalają przewidzieć reakcje 
pacjenta na konkretną terapię, potencjalną 
skuteczność terapii i możliwe poważne 
działania niepożądane. 

Wykres 8. Prawdopodobieństwo posiadania wystarczających, ograniczonych i bardzo ograniczonych zdolności 
zdrowotnych w 2012 r.
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26 A. Fronczak, Medycyna personalizowana. Mity, fakty, rekomendacje, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Łódź 2016.
27 N. Dvorin, Personalized Medicine: An Infographic, In Vivo 2017.
28 From mystery to mastery: Unlocking the business value of Artificial Intelligence in the insurance industry, 2017,  

Deloitte, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/Innovation/Artificial-Intelligence-in-Insurance-Whitepaper-deloitte-digital.pdf.
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Rysunek 2. Jak wygląda proces leczenia w medycynie spersonalizowanej i według podejścia tradycyjnego

Źródło: Opracowanie własne Deloitte.
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Skutki uboczne

W medycynie spersonalizowanej:
Każdy pacjent otrzymuje właściwe dla niego leki



Mechanizmem napędzającym rozwój 
medycyny spersonalizowanej jest 
rozwój genetyki i genomiki. Nie 
chodzi tu o wykorzystanie informacji 
zapisanych w naszym kodzie 
genetycznym w negatywny sposób, 
jak w obrazach science fiction, ale 
o to, by znając pełne uwarunkowania 
zdrowia chorego, proponować mu 
różne substancje aktywne lub ich 
uzupełnienie. Przykładowo na Islandii 
prowadzono bezprecedensowy 
eksperyment, w którym prywatna firma 
zbierała za zgodą państwa genetyczne 
i genealogiczne profile wszystkich 
obywateli, w miarę możliwości także 
zmarłych. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia 
obiecywali zidentyfikowanie genów 
powodujących choroby, takie jak astma, 
schizofrenia czy choroba Alzheimera. Przy 
320 tys. mieszkańcach wyspy koszt całego 
badania okazał się zbyt duży i zakładanych 
celów nie osiągnięto, ale udało się 
stworzyć profile genetyczne badanych, 
które będą mogły być wykorzystane przez 
islandzką służbę zdrowia w procesie ich 
leczenia. Być może niedługo więcej 
osób stanie przed taką możliwością 
– ceny badań genetycznych bowiem 

spadają, a firmy coraz częściej 
w nie inwestują29. Już dzisiaj badanie 
genetyczne, którego celem jest stworzenie 
profilu potencjalnej zachorowalności na 
raka, kosztuje niespełna 600 zł. W Wielkiej 
Brytanii na koniec 2017 r. udało się zbadać 
geny ponad 100 tys. osób, które mają 
choroby rzadkie, po to, by dobrać dla nich 
lepszą terapię30.

Zmniejszające się zasoby finansowe 
i osobowe

Starzenie się społeczeństw na 
całym świecie powoduje, że opieka 
medyczna musi się koncentrować 
na wykorzystaniu ograniczonej 
ilości zasobów do spełniania niemal 
nieograniczonych potrzeb wynikających 
z wielochorobowości występującej 
wraz z wiekiem. To wydatki na 
leczenie osób starszych pochłaniają 
większość budżetów systemów 
ochrony zdrowia ze względu na 
częste hospitalizacje i konieczną 
opiekę długoterminową. 

Polskie – stosunkowo jeszcze 
młode – społeczeństwo należy do 
najszybciej starzejących się w Europie. 

Obecnie seniorzy (osoby w wieku 
65+) stanowią 15 proc. polskiego 
społeczeństwa, podczas gdy średnio 
w Unii jest to 18 proc. Do 2050 r. 
polskie społeczeństwo będzie 
starsze niż przeciętnie w krajach 
UE31. Demografia nie jest jednak 
wyzwaniem dalekiej przyszłości, ale 
teraźniejszości. Po 2020 r. wiek 
emerytalny osiągnie liczne 
pokolenie tzw. wyżu powojennego, 
co z jednej strony uderzy w rynek 
pracy, a z drugiej – w system 
ochrony zdrowia i ubezpieczeń 
społecznych. Konsekwencje finansowe 
dla publicznego systemu ochrony 
zdrowia będą ogromne, gdyż wydatki 
NFZ na jedną osobę w wieku 65+ są 
trzykrotnie wyższe niż w przypadku 
młodszych osób. Dlatego trzeba 
rozważyć inne sposoby zaspokojenia 
potrzeb zdrowotnych starzejącego 
się społeczeństwa – np. te 
związane z wprowadzeniem opieki 
farmaceutycznej.

2014 r. 2030 r.

Wykres 9. Koszty świadczeń zdrowotnych pacjentów według wieku w 2014, 2020 i 2030 r. (mld zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ.
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29 Zob. https://badamygeny.pl/.
30 N. Dvorin, Personalized Medicine: An Infographic, In Vivo 2017, https://invivo.pharmaintelligence.informa.com/IV005059/Personalized-Medicine-An-Infographic
31 Republic of Poland, Selected Issues, IMF Country Report No. 17/221, 2017.
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Już dzisiaj całkowite wydatki na zdrowie 
należą w Polsce do najniższych wśród 
krajów rozwiniętych (OECD). W związku 
ze wzrostem dochodu na mieszkańca 
i starzeniem się społeczeństwa do 
2030 r. wydatki te będą musiały 
wzrosnąć z obecnych 6,3 proc. PKB 
do około 8 proc. PKB32. To wielkość 
porównywalna z dzisiejszymi 
wydatkami Czech (7,7 proc. PKB). Sam 
NFZ prognozuje konserwatywnie, 
że będzie potrzebował dodatkowo 
przynajmniej około 1 proc. PKB, 
by spełnić oczekiwania populacji33. 
Średnia dla krajów OECD oscyluje 
obecnie wokół 10 proc. Gdybyśmy 
chcieli osiągnąć ten poziom, na sektor 

medyczny musielibyśmy wyłożyć 
dodatkowe 60 mld zł. To oznacza, 
że każde gospodarstwo domowe 
powinno wpłacać do NFZ lub na 
prywatne ubezpieczenia zdrowotne 
około 450 zł miesięcznie więcej niż 
obecnie. Plan Ministerstwa Zdrowia, by 
zwiększyć nakłady publiczne z poziomu 
4,8–4,9 do 6,5 proc. PKB w 2025 r., 
tylko częściowo rozwiąże problem – 
barierą nadal jest zbyt mała liczebność 
personelu medycznego potrzebnego do 
obsługi chorych.

Liczba lekarzy w Polsce w relacji do 
populacji jest najmniejsza w Unii 
Europejskiej. Obecnie w Polsce na 

1 tys. mieszkańców przypada 2,3 
lekarza; przeciętnie w UE proporcja ta 
wynosi 3,5 – to oznacza, że w każdym 
kraju członkowskim jest o połowę 
więcej lekarzy.

Inaczej wygląda sytuacja 
z farmaceutami. Na 1 tys. 
mieszkańców przypada w Polsce 
niespełna jeden farmaceuta, co jest 
wynikiem zbliżonym do przeciętnej w Unii, 
a także większym prawie czterokrotnie 
niż w Holandii, która realizuje już opiekę 
farmaceutyczną. To pokazuje, jak 
wielkim zasobem do wykorzystania 
są aptekarze w zapewnieniu opieki 
zdrowotnej Polakom.

Wykres 10. Liczba lekarzy na 1 tys. mieszkańców w Unii w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Wykres 11. Liczba farmaceutów na 1 tys. mieszkańców w Unii w 2015 r.
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Technologie informacyjne coraz 
szerzej obecne są także w systemie 
ochrony zdrowia. Dzięki nim pacjenci 
mają szybszy i łatwiejszy dostęp do 
świadczeń i informacji, a władze mogą 
prowadzić politykę zdrowotną zgodną 
z potrzebami, lepiej wykorzystywać 
środki i je rozliczać, skuteczniej 
zarządzać strukturami i koordynować 
ich działanie dzięki danym zdrowotnym. 

Wykres 12. Liczba lekarzy i farmaceutów na 1 tys. mieszkańców w Polsce i Unii w latach 1980–2015
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Rysunek 3. Docelowa rola danych w systemie zdrowotnym

Źródło: Opracowanie własne Deloitte.



Przykładowo w Danii – kraju, w którym 
najlepiej w Europie rozwija się e-zdrowie34 
– najpowszechniej wykorzystywane są 
rejestry zawierające dane personalne 
i dodatkowe: o rodzinie, wykształceniu 
i statusie materialnym. Pozwala to 
na skojarzoną analizę statystyczną. 
Dostęp do danych wrażliwych jest ściśle 
regulowany. Dane administracyjne 
gromadzi głównie krajowy rejestr 
centralny (informacje o usługach POZ, 
dentystycznych, psychologicznych, 
rehabilitacyjnych, refundacji świadczeń), 
dostępny dla pacjenta poprzez 
duński numer PESEL. Z kolei krajowy 
rejestr pacjentów ujmuje przyjęcia 
do szpitala, leczenie pozaszpitalne 
(w ośrodkach publicznych i prywatnych). 
Są też rejestry chorób (onkologiczny, 
wad rozwojowych, sztucznych 
zapłodnień), statusu zdrowotnego 
(śmiertelność, wypadkowość) oraz 
ważne ze względów naukowych: 
baza danych demograficznych, 
rejestr prewencji, statystyka szpitalna 
– pozwalają na analizy zjawisk 
zdrowotnych w różnych przekrojach. 
Portal sundhed.dk udostępnia zaś 
informacje np. o terminie wizyty, zabiegu 
i jakości usług w placówkach. Zwykle lepiej 
rozwinięte są tam rozwiązania wspierające 
zarządzanie systemem, gorzej jest 
z usprawnianiem procesu leczenia.

Z kolei w Hiszpanii systemy informacyjne 
początkowo rozwijały się w regionach 
niezależnie. Wprowadzane tam 
pod koniec lat 90. karty pacjentów nie były 
kompatybilne. Stworzono więc jednolity 
system identyfikacji pacjenta, scalając 
informacje z baz różnych podmiotów. 
Gromadzi je narodowy bank informacji 
zdrowotnej w sześciu segmentach: 
klinika i POZ, ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna, nagła pomoc, badania 
laboratoryjne, badania obrazowe, opieka 
pielęgniarska; dostępny z dowolnego 
ośrodka. Rozwijają się tam, choć wolniej, 
usługi online. Wdrażany jest europejski 
projekt epSOS (European Patient – Smart 
Open Services) w ramach e-Health 
2010 – umożliwiający międzypaństwową 
współpracę podstawowej bazy klinicznej 
i e-recepty.

Kolejny kraj – Włochy – swój system 
informacji o zdrowiu integrujący centralę 
z regionami rozwija od 2001 r. Pacjenci 
mają indywidualne profile elektroniczne, 
monitorowani są świadczeniodawcy, 

usługi refundowane, koszty, konsumpcja 
leków, inwestycje publiczne w ochronie 
zdrowia. Ujednolicono klasyfikację 
i kodowanie, metodologię oceny 
usług, komunikację między centralą 
i regionami. Brak we Włoszech jednak 
ogólnokrajowych danych o wykorzystaniu 
IT przez szpitale i inne placówki ochrony 
zdrowia. Nie wszędzie są strony WWW. 
Prowadzi się ogólnokrajowe badania 
przesiewowe, jednak nie w każdym 
regionie wykorzystuje się IT do 
komunikacji pacjentów z lekarzami; 
informacje o świadczeniach lekarza 
ogólnego czy szpitalnych nie są jednolite. 
Uniformizacja postępuje stopniowo.

Na Węgrzech gromadzenie danych 
o zdrowiu (już od 1987 r.) służy głównie 
zarządzaniu finansami. Mimo wysokiego 
priorytetu (istnieje centralna jednostka 
ds. rozwoju e-zdrowia) informatyzacja 
niedomaga, niedostateczne są jakość, 
wiarygodność i bezpieczeństwo danych, 
nieadekwatna struktura rekordów 
pacjentów. Nie ma krajowego systemu 
informacji medycznej o pacjencie. 
Zwiększyła się jednak transparentność 
i przewidywalność systemu, np. możliwe 
jest rozliczanie usług szpitalnych, ocena 
jakości. Centralna baza danych Dr.Info 
oferuje informacje m.in. o czasie pracy 
instytucji zdrowotnych, refundacjach, 
cenach i uprawnieniach.

Z kolei Słowackie Narodowe Centrum 
Informacji Medycznej rozwija krajowy 
system elektronicznej informacji o zdrowiu 
obejmujący komunikację, bazy danych 
pacjentów, recepty. Prowadzi krajowe 
rejestry pacjentów i usługodawców 
(administracyjne) oraz rejestry medyczne, 
np. pacjentów onkologicznych, z cukrzycą, 
chorób zakaźnych, przeszczepów. 
Świadczeniodawcy i ubezpieczyciele 
powinni gromadzić dane według 
standardów Centrum, ale tak się nie 
dzieje. Wartość danych jest więc niska, 
jest dużo luk, informacje nie mogą być 
podstawą decyzji administracyjnych. 
Większość jednostek korzysta z IT, ale 
brak krajowej strategii wymiany informacji 
między różnymi poziomami i sektorami. 
Słowacja uczestniczy w projekcie unijnym 
e-zdrowie, który ma dostarczyć narzędzi 
i umożliwić bezpieczną wymianę danych.

W Polsce dane o systemie ochrony 
zdrowia i zdrowiu ludzi zbierają 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia CSIOZ, Główny 
Inspektorat Sanitarny, GUS, 
Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – Państwowy Zakład 
Higieny, instytuty badawcze. Dane 
o profesjonalistach i chorobach są 
zawarte w rejestrach wojewodów, 
samorządów zawodowych, uczelni. 
Indywidualne dane z przychodni, szpitali 
itp. trafiają do CSIOZ lub NIZP-PZH. 
System informacyjny NFZ służy głównie 
do rozliczania kontraktów. Systemy nie są 
zintegrowane. W POZ komputery służą 
do zarządzania, nie pomagają lekarzom 
w pracy. Ani lekarz, ani pacjent nie mają 
dostępu do danych elektronicznych 
(brak kart pacjenta). W dużych klinikach 
i szpitalach zastosowanie informatyki 
jest szersze, ale nie tak jak w Europie 
Zachodniej. To pokazuje skalę problemów 
do rozwiązania.

Elektroniczne rekordy pacjentów, 
e-rejestracja i e-recepta zgodnie 
z pierwotnym harmonogramem35 
miały być gotowe do 2014 r. w ramach 
e-zdrowia (Program Informatyzacji 
Ochrony Zdrowia – PIOZ, realizowany od 
2009 r. ze wsparciem UE, składający się 
z platformy dla pacjentów i pracowników 
opieki zdrowotnej P1 oraz platformy 
dla zakładów ochrony zdrowia P2). 
Terminu realizacji nie udało się 
dotrzymać36, a nowe założenia przewidują 
uruchamianie P1 w kilku etapach do 
2020 r.37 W 2018 r. uruchomiony zostanie 
kluczowy dla aptek pilotaż systemu 
e-recept, które mają wejść w życie 
w 2020 r. Krokiem milowym dla Polski 
mają być także mapy zdrowotne, ale 
nie doprowadziły one do stworzenia 
jednolitego systemu wymiany wiedzy 
między szpitalami i centralnej bazy danych 
o jednostkach chorobowych38.

W ochronie zdrowia w Polsce 
jeszcze nie nauczyliśmy się, jak 
wykorzystać szansę, jaką daje 
organic data (dane zbierane np. 
przez NFZ) poprzez połączenie 
różnych rejestrów administracyjnych 
i epidemiologicznych. Tymczasem 
w innych krajach trendem staje 
się korzystanie z designed data39, 
czyli z danych, które zbierane są 
w trybie rzeczywistym z telefonów ich 
użytkowników i aplikacji zdrowotnych 
dostarczających określonej wiedzy 
w połączeniu z masowym wykorzystaniem 
danych z rejestrów administracyjnych40.

34 P. Arak, A. Wójcik, Transforming Healthcare into a Political and Economic Advantage, Polityka Insight 2017.
35 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności, 2009, CSIOZ,  

https://csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/studium_wykonalnosci_p1_v2_2_3_20091221_cz2_566ad8a843c52.pdf.
36 Chore e-zdrowie, czyli spektakularna porażka programu za setki milionów, Dziennik Gazeta Prawna 2016,  

http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/923480,e-zdrowie-e-recepta-informatyzacja-sluzby-zdrowia.html.
37 Strategia e-zdrowia na lata 2018–2020, CSIOZ 2017, https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/strategia-e-zdrowia-na-lata-2018-2020/.
38 E. Borek, To nie są mapy potrzeb zdrowotnych pacjentów. Na takie mapy czekamy, 2016, http://www.medexpress.pl/start/to-nie-sa-mapy-potrzeb-zdrowotnych-pacjentow-na-takie-mapy-czekamy/62869/
39 R. Groves, „Designed Data” and „Organic Data”, 2011, https://www.census.gov/newsroom/blogs/director/2011/05/designed-data-and-organic-data.html.
40 2018 Global Health Care Outlook. The Evolution of Smart Health Care, Deloitte 2018.
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Wyzwania stojące przed 
polskim systemem 
ochrony zdrowia  
(w kontekście opieki 
farmaceutycznej)
Co dziesiąty Polak ma niezaspokojone potrzeby 
zdrowotne. Głównym powodem tego stanu 
rzeczy są mniejsze niż przeciętnie w Unii zasoby 
pozwalające na leczenie – mamy za mało lekarzy 
i pielęgniarek, a także funduszy przeznaczanych 
na ten cel. Jedynie farmaceutów jest wystarczająca 
liczba. Jednocześnie polskie społeczeństwo starzeje 
się w szybkim tempie, coraz więcej jest zachorowań 
na choroby przewlekłe, a stan zdrowia Polaków 
ogółem jest gorszy niż pozostałych Europejczyków.

363 dni
– tyle wynosi przeciętny czas oczekiwania na zabieg 
u lekarza specjalisty w Polsce (obliczenia Deloitte na 
podstawie danych OECD).

13,6 proc.
Polaków ocenia swój stan zdrowia jako zły 
lub bardzo zły (dane Eurostatu).

Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną  | Wyzwania stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia

28



Ograniczona dostępność usług 
zdrowotnych

W Polsce latem 2017 r. po raz pierwszy 
średni czas oczekiwania na wizytę 
przekroczył trzy miesiące41. Spośród 
wszystkich 43 gałęzi medycy w każdej 
pacjent musi przygotować się na stanie 
w kolejce. Najdłuższe kolejki odnotowano 
do takich badań, jak: artroskopia stawu 
biodrowego (14,2 mies.), rezonans 
magnetyczny (MRI) kręgosłupa 
(9,6 mies.), badanie elektrofizjologiczne 
serca (8,8 mies.), badanie bezdechu 
śródsennego (7,3 mies.). Powodem 
powstawania kolejek jest ograniczoność 
zasobów publicznego systemu ochrony 
zdrowia: pieniędzy, ludzi, infrastruktury 
i surowców. Pokrycie tych niedoborów 
wymaga w przypadku Polski alokacji 
części zasobów (funduszy czy surowców) 
z innych sektorów finansowanych 
z budżetu państwa. 

Żaden system ochrony zdrowia nigdzie 
na świecie nie osiągnął poziomu 
wydatków wystarczającego do spełnienia 

wszystkich wymagań wobec ochrony 
zdrowia. Oznacza to, że ochrona zdrowia 
nie jest dostępna w nieograniczonej 
podaży, a zatem im więcej świadczeń 
wybierzemy, tym większą ilość innego 
zasobu musimy poświęcić. 

Obecnie ponad 12 proc. Polaków 
deklaruje, że ma niezaspokojone 
potrzeby związane z leczeniem 
(przeciętnie w UE odsetek ten 
wynosi zaledwie 4 proc.). Głównym 
czynnikiem ograniczającym dostęp 
do placówek zdrowotnych jest czas 
oczekiwania, na który wskazuje 6,6 proc. 
osób, w drugiej kolejności jest to 
koszt – 2,3 proc. – oraz brak czasu – 
2,3 proc. (powiązany zapewne z czasem 
oczekiwania). Dla 0,4 proc. osób 
odległość do szpitala lub przychodni jest 
zbyt duża, by ją pokonać42. 

Przeciętny czas oczekiwania na 
zabieg u lekarza specjalisty wynosi 
w Polsce 363 dni (podczas gdy średnio 
w OECD to 113 dni). Mamy za mało 
dostępnych lekarzy (2,3 lekarza na 

1 tys. mieszkańców w porównaniu 
z 3,3 w OECD). Jeszcze gorzej jest 
z pielęgniarkami, których jest o połowę 
mniej niż w innych krajach – 5,2 na 
1 tys. mieszkańców (średnia w innych 
krajach to 9,5). Jedynie w przypadku 
farmaceutów proporcja jest zbliżona do 
średniej OECD – 0,8 farmaceuty na 1 tys. 
mieszkańców w krajach rozwiniętych 
w porównaniu z 0,7 w Polsce. Także 
wydatki w Polsce na służbę zdrowia są 
znacząco niższe i stanowią 70 proc. sum 
wydawanych przez inne kraje w relacji 
do ich potencjału gospodarczego – 
6,4 proc. PKB, gdy średnio w OECD jest 
to 9 proc. PKB. Jedynym wskaźnikiem, 
który w Polsce jest wyższy od średniej, 
jest liczba łóżek przypadająca na 
1 tys. mieszkańców – 6,6, gdy średnio 
w OECD jest to 4,7. Dzieje się tak 
dlatego, że w rozwiniętych krajach 
zaczęto ograniczać liczbę łóżek celem 
maksymalizacji ich utylizacji w ciągu roku 
i zmniejszenia kosztów.

Wykres 13. Odsetek mieszkańców Unii Europejskiej deklarujący niezaspokojenie potrzeb zdrowotnych wśród 
populacji 16+ w 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

41 Raport na temat zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce, BAROMETR WHC, 2017, 
http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/barometrwhc_xvii_2017_fin.pdf.

32 Dane Eurostatu za 2016 r.
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Rysunek 4. Ograniczoność zasobów do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych Polaków

Źródło: Opracowanie własne Deloitte.
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Wykres 14. Zasoby polskiego systemu ochrony zdrowia na tle średniej OECD w 2016 r.

Średni czas oczekiwania do lekarza specjalisty lub na procedurę specjalistyczną (dni)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy UN World Population Prospects 2017.

Ukraina

Starzejąca się populacja

Według prognoz ONZ z jesieni 2017 r.43 
Polska jest w gronie 51 krajów, w których 
liczba ludności między 2017 a 2050 r. 
będzie malała. Znaleźliśmy się też w grupie 
kilku państw, w których ten proces będzie 
największym problemem. Demografowie 
przewidują, że oprócz Polski spadek 
populacji o ponad 15 proc. dotknie 
Bułgarii, Chorwacji, Łotwy, Litwy, Mołdawii, 
Rumunii, Serbii oraz Ukrainy.

W perspektywie najbliższych 30 lat 
liczba ludności w Polsce zmniejszy się 
do 32,4 mln osób, a z końcem wieku 
doświadczymy jej spadku o prawie 
45 proc. Wówczas w Polsce będzie 

mieszkało mniej ludzi niż w 1950 r., kiedy 
nasza populacja liczyła niespełna 25 mln 
osób. Spadku liczby ludności nie uda 
się uzupełnić napływem wschodnich 
sąsiadów, mimo że Ukraińcy od wybuchu 
konfliktu zbrojnego z Rosją szturmują 
polski rynek pracy – tylko w 2017 
r. pojawiło się u nas ponad 1,7 mln 
oświadczeń o zamiarze powierzenia im 
pracy. Ukraińskie społeczeństwo jednak 
się starzeje i kurczy szybciej niż polskie. 
Do 2050 r. populacja Ukraińców zmniejszy 
się o prawie 18 proc. Obok Rosjan mają 
też oni jedne z najgorszych w Europie 
prognoz odnośnie do długości trwania 
życia – a Polska będzie i tak przeciętnie 
starsza od tych krajów.

Według prognoz mediana wieku 
naszej populacji wzrośnie z 39 lat 
w 2015 do 45 lat w 2030 r. W 2050 r. 
sięgnie aż 50 lat, co będzie piątą 
najwyższą wartością w UE. 
W perspektywie najbliższych 50 lat 
wskaźnik obciążenia demograficznego 
(relacja osób powyżej 64. roku życia do 
ludności w wieku od 15 do 64 lat) niemal 
się potroi z obecnych 22 proc.

43 UN World Population Prospects 2017.
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Wykres 16. Przewlekłe problemy zdrowotne dotykające osób starszych (powyżej 65. roku życia)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Wykres 17. Samoocena stanu zdrowia osób starszych (powyżej 65. roku życia)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Problemy zdrowotne osób starszych w Polsce

Populacja Polaków się starzeje – i to 
w sposób niezdrowy. Stan zdrowia osób 
starszych w Polsce odbiega od średniej 
europejskiej. Szczególnie niepokojący 
jest zły stan zdrowia cierpiących na 
choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca 
czy choroby układu krążenia. Starsze 
osoby w Polsce w szczególny sposób na 
tle UE narzekają na problemy z plecami 
bądź szyją oraz problemy z kończynami.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Według danych z bazy Eurostatu 
Polacy cierpią na choroby przewlekłe 
częściej niż statystyczny mieszkaniec 
UE. Szczególnie niepokojący jest 
fakt, iż prawie ¼ polskiej populacji 
ma przewlekłe problemy z układem 
krążenia. Przewyższamy również 
średnią europejską w kategorii chorób 
trawiennych, żołądka, wątroby i nerek. 

Na złe zdrowie skarżą się w Polsce 
nie tylko osoby starsze. Aż 13,6 proc. 
Polaków ocenia swój stan zdrowia jako 
zły lub bardzo zły. Tymczasem ponad 
67 proc. osób w Unii Europejskiej określa 
swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo 
dobry – to o ponad 9 pkt proc. więcej 
niż w Polsce. 
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Wykres 19. Samoocena stanu zdrowia ludności powyżej 15. roku życia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Osoby w zaawansowanym wieku w Polsce oceniają swój stan zdrowia o wiele gorzej niż średnio w Unii Europejskiej. Ponad 
35 proc. wszystkich osób po 65. roku życia ocena swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły (a średnia europejska 
wynosi jedynie 19,3 proc.). Jedynie 1 proc. Polaków po 65. roku życia ocenia swój stan zdrowia jako bardzo dobry.

Zły stan zdrowia Polaków na tle Europejczyków 
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Choroby przewlekłe

Choroby te charakteryzują się długim 
okresem trwania oraz stosunkowo 
wolnym postępem zmian chorobowych. 
Wymagają specjalistycznej terapii, 
rehabilitacji i opieki. Lista chorób 
przewlekłych liczy obecnie blisko 
150 pozycji. 

Jeszcze w połowie XX w. najczęstszą 
przyczyną zgonów były schorzenia 
o ostrym przebiegu. Poprawa warunków 
sanitarnych i upowszechnienie 
szczepień ochronnych czy antybiotyków 
spowodowały jednak znaczące 

zmniejszenie śmiertelności z powodu 
m.in. chorób zakaźnych. Obecnie 
największym problemem są właśnie 
schorzenia przewlekłe. Z raportu 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
wynika, iż cztery główne choroby 
przewlekłe – choroby sercowo- 
-naczyniowe, nowotwory, przewlekłe 
choroby układu oddechowego i cukrzyca 
– są odpowiedzialne łącznie za 82 proc. 
przedwczesnych zgonów na świecie 
(tych, które następują wśród osób przed 
ukończeniem 70. roku życia).

Prawie ²/⁵ Polaków cierpi na 
choroby przewlekłe. W 2016 r. do 

cierpienia na długotrwałe schorzenia 
przyznawało się 36 proc. Polaków, 
czyli trochę więcej niż średnia 
europejska, przy czym ze względu 
na to, że mamy relatywnie młode 
społeczeństwo, odsetek ten powinien być 
niższy. Na różnego rodzaju przewlekłe 
bóle pleców i szyi, wysokie ciśnienie, 
chorobę zwyrodnieniową stawów, 
chorobę wieńcową i migreny najrzadziej 
narzekają Włosi, Rumuni i Bułgarzy. Na 
drugim biegunie są Finowie, Estończycy 
i Niemcy. W Polsce na choroby przewlekłe 
cierpi o wiele więcej osób starszych niż 
przeciętnie w krajach Unii. 

Warto zwrócić uwagę, że na choroby przewlekłe uskarżają się w Polsce przede wszystkim osoby bezrobotne. Wśród bezrobotnych 
odsetek tych, którzy są na coś chorzy, wynosi 53 proc. (średnia dla Unii to 47 proc.), podczas gdy wśród pracujących to tylko 21 
proc. (średnia dla UE28 to 25 proc.). 
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Wykres 20. Odsetek mieszkańców Unii, cierpiących na schorzenia przewlekłe w 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Wykres 22. Standaryzowany wskaźnik zgonów z powodu chorób przewlekłych na 100 tys. mieszkańców w 2015 r.
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Wykres 21. Przeciętny odsetek mieszkańców Unii oraz Polski, cierpiących na schorzenia przewlekłe w 2016 r.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Rosnąca rola samoleczenia

Częstsze występowanie chorób 
przewlekłych, rosnące potrzeby 
zdrowotne społeczeństwa i problemy 
z dostępem do leczenia powodują, że 
samoleczenie jest coraz powszechniejsze 

zarówno w Polsce, jak i w Europie44. 
Skalę tego zjawiska dobrze obrazują 
dane liczbowe – obecnie wydatki na leki 
sięgają jednej piątej polskich wydatków 
na ochronę zdrowia, z czego więcej niż 
połowa to wydatki na leki bez recepty 

(co stanowi jeden z najwyższych 
odsetków w krajach rozwiniętych – 0,7 
proc. PKB – gdy średnio w OECD wynosi 
on 0,3 proc.).

Polacy ponadprzeciętnie często 
umierają z powodu chorób przewlekłych. 
W 2015 r. na 100 tys. Polaków 
przypadało 470 zgonów z tego powodu. 
Jedynie kilka krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej ma gorsze wskaźniki od 
Polski. Średnia dla Unii wynosi 408, 
a w krajach Europy Zachodniej jest to 
nawet mniej niż 300 zgonów.

44 K. Krajewski-Siuda (red.), Odpowiedzialne i nowoczesne samoleczenie w systemie ochrony zdrowia. Raport, Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, Warszawa 2016.
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Samoleczenie to odpowiedzialne 
samoleczenie, jako świadome 
zaangażowanie pacjenta w dbanie 
o własne zdrowie, które polega na 
indywidualnym podejmowaniu 
działań w zakresie utrzymania zdrowia 
oraz doraźnego leczenia objawów 
rozpoznanych samodzielnie do momentu 
konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę 
pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych 

źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także 
stosowanie się pacjenta do zaleceń 
personelu medycznego45.

Jeżeli spojrzymy na deklaracje 
Polaków, to okaże się, że w większości 
przypadków decydują się oni radzić 
samodzielnie z leczeniem. W razie 
wystąpienia pierwszych symptomów 
znanej choroby najwięcej, bo 31 proc., 
Polaków ogranicza się do zastosowania 

wypróbowanych domowych metod, a co 
czwarty ankietowany (24 proc.) stosuje 
leki dostępne bez recepty. 30 proc. idzie 
do lekarza i przyjmuje przepisywane 
przez niego leki, należy jednak pamiętać, 
że według tego samego badania 25 proc. 
Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego 
roku ani razu nie było u lekarza46. Z kolei 
80 proc. Polaków stosowało w ciągu 
ostatniego roku leki bez recepty.

Skala stosowania samoleczenia jest 
więc duża i wynika z uwarunkowań 
kulturowych i systemowych. Bardzo 
ważne jest w tej sytuacji, aby pacjenci 
mieli wiedzę pozwalającą im leczyć się 
doraźnie w sposób odpowiedzialny 
i świadomy – 53 proc. Polaków nie 
konsultowało pierwszego zażycia leku 
bez recepty z lekarzem lub farmaceutą, 
a 26 proc. robi to tylko czasami47. 
Z porady farmaceuty korzysta około 
24 proc. pacjentów48. Co prawda 
87 proc. deklaruje, że czyta ulotki 
dołączone do leków, jednakże należy 

uznać tę liczbę za mocno zawyżoną 
(respondenci mogli się wstydzić przyznać 
do braku ostrożności w zażywaniu 
leków). Do niewłaściwego stosowania 
leków bez recepty przyznaje się około 
¹/⁵ badanych. 

Wyedukowany pacjent nie nadużywa 
leków, przyjmuje je odpowiedzialnie 
i wie, kiedy powinien zwrócić się 
o pomoc do lekarza lub farmaceuty. 
Badania dowodzą, że osoby, które 
umiejętnie korzystają z leków 
bez recepty, w przypadku chorób 
łatwo diagnozowalnych obniżają 

koszty działania systemu opieki 
zdrowotnej o 3–5 proc.49, a lepsza 
komunikacja pomiędzy pacjentem 
a lekarzem mogłaby ograniczyć 
liczbę interwencji chirurgicznych 
o 25 proc.50

Samoleczenie już od wielu lat jest 
światowym trendem wynikającym 
z coraz większej świadomości oraz 
dojrzałości pacjentów, a także postępu 
cywilizacyjnego. Podnoszenie poziomu 
wiedzy społeczeństwa i edukacji 
stanowi oczywistą podstawę do 
rozwoju samoleczenia.

45 Ibidem.
46 Stosowanie leków dostępnych bez recepty, CBOS 2010.
47 Ibidem.
48 A. Piecuch, M. Kozłowska-Wojciechowska, Self-medication in Poland: the pharmacist’s advisory role in Warsaw, International Journal of Clinical Pharmacy 2013, 35.2: 225-229, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/PMC3615165/.
49 K. Eichler, S. Wieser, U. Brrügger, The costs of limited health literacy: a systematic review, International Journal of Public Health 2009, 54.5: 313.
50 A. Coulter, S. Parsons, J. Askham, Where are the patients in decision-making about their own care?, WHO Policy Brief 2008, http://www.who.int/management/general/decisionmaking/

WhereArePatientsinDecisionMaking.pdf.
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Wykres 24. Jakie działania podejmują Polacy, gdy czują się chorzy, odczuwają ból lub jakieś dolegliwości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CBOS.

0% 10% 20% 30% 40%

Stosowanie domowych sposobów

Wizyta u lekarza i przyjmowanie 
przepisanych leków

Biorę leki bez recepty

Przeczekuję dolegliwości

Korzystam z medycyny 
niekonwencjonalnej

31

30

24

12

1



Plany reform wprowadzających 
opiekę farmaceutyczną
Ministerstwo Zdrowia podchodzi 
drugi raz do wprowadzenia 
opieki farmaceutycznej w Polsce. 
W momencie, gdy powstaje ten 
raport, nie są jeszcze znane wyniki 
prac zespołu w ministerstwie, 
ale istnieje już robocza definicja 
opieki farmaceutycznej, która ma 
się znaleźć w ustawie – Prawo 
farmaceutyczne. Według niej opieką 
farmaceutyczną jest działanie 
polegające na dokumentowanym 
procesie, w którym farmaceuta, 
współpracując z pacjentem 
i lekarzem, a w razie potrzeby 
z przedstawicielami innych zawodów 
medycznych, czuwa nad prawidłowym 
przebiegiem farmakoterapii w celu 
uzyskania określonych jej efektów 
poprawiających jakość życia 
pacjenta. Nie wiadomo na razie, 
w jaki sposób będzie finansowana 
opieka farmaceutyczna, a także w jaki 
sposób będzie realizowany pilotaż 
nowego rozwiązania – ważne jest, by 
niezależnie od przyjętego wariantu 
reformy dobór próby aptek był 
losowy, a zdrowie publiczne i efekty 
zdrowotne były oceniane przed i po 
wprowadzeniu reformy, podobnie jak 
w evidence-based medicine. 

Robocza propozycja wprowadzenia 
opieki farmaceutycznej 
przygotowana przez Ministerstwo 
Zdrowia jeszcze w 2016 r.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło 
w 2016 r. propozycję zmiany ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej 
dotyczącą wdrożenia opieki 
farmaceutycznej. Resort proponował 
wprowadzenie zmian do ustawy 
– Prawo farmaceutyczne, dzięki 
którym niektórzy farmaceuci będą 
uprawnieni do udzielania porad. Usługi 
opieki farmaceutycznej mają być 
finansowane przez NFZ. Projektowane 
zmiany miały na celu wzmocnienie 

roli farmaceutów w systemie ochrony 
zdrowia i przeniesienie na nich części 
podstawowych obowiązków lekarzy 
POZ. Jak przekonywali autorzy projektu, 
zaproponowane zmiany miały wzmocnić 
rolę profilaktyki poprzez poszerzenie 
możliwości monitorowania parametrów 
zdrowotnych populacji. To z kolei 
miało iść w parze ze zmniejszeniem 
zachorowalności na choroby społeczne, 
przekładając się na spadek liczby 
hospitalizacji i powikłań.

Powołany przez Ministerstwo Zdrowia 
zespół roboczy ds. opieki farmaceutycznej 
zakończy pracę w połowie 2018 r. Resort 
planuje, że zmiany zostaną wprowadzone 
do przygotowywanej właśnie nowelizacji 
prawa farmaceutycznego. Poprzedni taki 
zespół zakończył swoje działanie w 2017 r.

Według wstępnych założeń 
ministerstwa definicja opieki 
farmaceutycznej, która ma 
się znaleźć w ustawie – Prawo 
farmaceutyczne, stanowi, że opieką 
farmaceutyczną jest działanie 
polegające na dokumentowanym 
procesie, w którym farmaceuta, 
współpracując z pacjentem 
i lekarzem, a w razie potrzeby 
z przedstawicielami innych 
zawodów medycznych, czuwa 
nad prawidłowym przebiegiem 
farmakoterapii w celu uzyskania 
określonych jej efektów 
poprawiających jakość życia pacjenta. 

Finansowanie opieki 
farmaceutycznej

Świadczenia opieki farmaceutycznej 
mają zostać włączone do katalogu tzw. 
zakresów świadczeń gwarantowanych, 
a co za tym idzie, usługi tego rodzaju 
mają być finansowane z budżetu 
NFZ na podstawie umowy ze 
świadczeniodawcami – podmiotami 
prowadzącymi apteki. Szczegółowy 
zakres świadczeń udzielanych w ramach 

opieki farmaceutycznej nie był wtedy 
znany. Projekt przewidywał możliwość 
realizacji usług opieki farmaceutycznej 
na zasadach komercyjnych.

Jak przewidywali twórcy nowelizacji, 
pacjenci (świadczeniobiorcy) mogliby 
składać w aptekach deklaracje wyboru 
farmaceuty, które będą zbliżone do 
tych dotyczących wyboru lekarza POZ 
czy pielęgniarki i położnej. Planowane 
są także zmiany dotyczące zakresu 
informacji gromadzonych przez apteki 
i przekazywanych ministrowi zdrowia 
oraz Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Opieka farmaceutyczna – 
szczegółowe rozwiązania

Świadczeń z zakresu opieki 
farmaceutycznej mogliby udzielać 
wyłącznie farmaceuci legitymujący 
się odpowiednim stażem pracy 
i doświadczeniem. W tej wersji projektu 
warunkiem dopuszczenia do realizacji 
tego typu świadczeń jest zaliczenie 
przez farmaceutę pięcioletniego 
okresu szkoleń ciągłych. Dodatkowo 
apteki mają być zobowiązane do 
ustalenia zasad i organizacji opieki 
farmaceutycznej w placówce, o których 
będą informować pacjentów poprzez 
wywieszenie stosownej informacji 
w zajmowanym lokalu.

Farmaceuta udzielający świadczeń opieki 
farmaceutycznej zobowiązany byłby do 
prowadzenia dokumentacji medycznej 
pacjenta. Dodatkowo świadczenie 
usług opieki farmaceutycznej podlegać 
miało przepisom ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia na 
zasadach analogicznych jak wszelkie 
inne świadczenia opieki zdrowotnej. 
W praktyce oznaczać to będzie 
konieczność włączenia dokumentacji 
medycznej prowadzonej przez 
farmaceutów do systemu elektronicznej 
dokumentacji medycznej. Umożliwi to 
udostępnianie farmaceutom za pomocą 
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wprowadzanego aktualnie systemu 
SIM (Systemu Informacji Medycznej) 
dokumentacji prowadzonej np. przez 
lekarzy prowadzących pacjentów 
objętych opieką. Dostęp do tego 
rodzaju informacji, a w szczególności 
do danych na temat przyjmowanych 
przez pacjenta leków warunkuje sukces 
całego przedsięwzięcia. 

Założenia pilotażu opieki 
farmaceutycznej, dokładnie 
zarekomenduje zespół powołany 
przez ministra zdrowia52.

Założenia reformy według 
środowiska aptekarskiego
Opieka farmaceutyczna wciąż nie jest 
uregulowana prawnie, choć był już 
realizowany instruktażowy program 
Uniwersytetu Jagiellońskiego FONTIC: 
Farmaceutyczna Opieka w Nadciśnieniu 
Tętniczym i Cukrzycy typu 253. Nie ma 
również ustawy o zawodzie aptekarza, 
co utrudnia dokładne sprecyzowanie 
relacji pacjent – farmaceuta – lekarz. 
Na początku 2005 r. w ramach procesu 
wdrażania opieki farmaceutycznej 
Naczelna Rada Aptekarska we 
współpracy z Polskim Towarzystwem 
Farmaceutycznym powołała specjalny 
zespół, który na początku 2007 r. 
opracował i przedstawił dokument 
stanowiący podstawę do kolejnych 
prób reformy54.

Według aptekarzy55 opieka 
farmaceutyczna jest 
dokumentowanym procesem, 
w którym farmaceuta współpracuje 
z pacjentem i lekarzem, 
a w razie potrzeby z innymi 
zawodami medycznymi, czuwa 
nad prawidłowym przebiegiem 
farmakoterapii w celu uzyskania 
określonych jej efektów 
poprawiających jakość życia 
pacjenta.

Zasadnicze zadania farmaceuty w opiece 
farmaceutycznej to:

 • rozpoznawanie rzeczywistych lub 
potencjalnych problemów lekowych,

 • rozwiązywanie rzeczywistych 
problemów lekowych,

 • dbanie o to, by problemy potencjalne 
nie przekształciły się w rzeczywiste.

Oznacza to, że opieka farmaceutyczna 
sprowadza się do:

 • monitorowania zastosowanych 
u pacjenta leków i we współpracy 
z osobami ordynującymi leki 
optymalizacji zastosowanej 
farmakoterapii i wskazywania 
potencjalnych niebezpieczeństw 
związanych z zastosowanymi lekami 
i ich postaciami,

 • wskazania potencjalnych interakcji 
i błędów w przyjmowaniu leków,

 • eliminowania ewentualnych błędów 
związanych z przyjmowaniem 
leków (np. nieumiejętne stosowanie 
inhalatorów do leków wziewnych). 

Nie są to zadania diametralnie różniące 
się od dzisiejszych obowiązków i zadań 
farmaceutów, ale zakres ich interwencji 
w przyjmowane leki może znacząco 
się różnić wtedy, gdy realizowana jest 
opieka farmaceutyczna. Dostępna jest 
także inna infrastruktura, np. osobne 
pomieszczenia do konsultacji56.

Główną ideą opieki farmaceutycznej z tej 
perspektywy jest:

 • optymalizacja farmakoterapii,

 • poprawa jakości życia pacjentów,

 • ekonomizacja pracy lekarzy,

 • oszczędności w systemie opieki 
zdrowotnej.

Zakres informacji powinien obejmować 
efekty działania stosowanych leków, 
metody podawania leku, związane 
z nim działania niepożądane i interakcje 
lekowe. Niezwykle ważne jest też 
omówienie z pacjentem, jak ma 
postępować w przypadku wystąpienia 
działań niepożądanych lub interakcji 
i w jaki sposób można im zapobiegać. 
Opieka farmaceutyczna powinna być 
zapewniona pacjentowi przez cały 
okres leczenia chorób przewlekłych 
i uzupełniać opiekę medyczną. 

Jednym z zalecanych elementów 
jest zapewnienie pacjentowi 
udokumentowanych informacji. Opieka 
farmaceutyczna powinna być dostępna 
przez cały czas w jednym miejscu. 
Ten element zasadniczo odróżnia ją 
od dzisiejszej opieki sprawowanej 
przez farmaceutów polegającej tylko 
na doradzaniu. 

Podstawowym elementem koncepcji 
opieki farmaceutycznej jest opracowanie 
planu opieki. Zadaniem farmaceuty jest 
ustalenie działań niezbędnych do jego 
realizacji. Informacje, jakie są niezbędne 
do przygotowania planu opieki, to 
rozpoznanie będące wynikiem procesu 
diagnostycznego oraz ogólny stan 
zdrowia pacjenta.

Bardzo ważna jest umiejętność 
podkreślenia w rozmowie z pacjentem 
znaczenia i bezpieczeństwa medycyny 
opartej na faktach i poinformowania 
go o zagrożeniach związanych ze 
stosowaniem leków alternatywnych.

Prowadzenie opieki musi uwzględniać 
oczekiwania pacjenta w zakresie 
potrzeby:

 • wsparcia, zwiększenia poczucia 
bezpieczeństwa,

 • powtórnego omówienia jego stanu 
zdrowia,

 • informacji o przebiegu leczenia 
i potwierdzenia słuszności podjętych 
decyzji,

 • informacji na temat diety, terapii 
niekonwencjonalnej,

 • informacji o odporności organizmu, 
wpływu terapii na jakość życia 
pacjenta,

 • wyjaśnień w aspekcie 
bezpieczeństwa domowników,

 • dostępu do adresów i telefonów do 
innych ośrodków i specjalistów w celu 
zasięgnięcia dodatkowej opinii,

 • kontaktów do grup samopomocy, 
psychologów, rehabilitantów, 
sklepów medycznych.

Rolą farmaceutów jest nie tylko czuwanie 
nad bezpieczeństwem przebiegu 
farmakoterapii, ale także doradzanie 
pacjentowi przed rozpoczęciem leczenia, 
rzetelne przekazywanie choremu 
informacji, co zwiększa bezpieczeństwo 
stosowania leków, motywowanie 
pacjenta do stosowania się do zaleceń 
lekarskich poprzez wyjaśnienie 
koncepcji terapeutycznej, zwiększenie 
zaufania do personelu medycznego 
oraz zmniejszanie lęku przed inwazyjną 
terapią, życzliwe wysłuchanie chorego 
w atmosferze spokoju i dyskrecji.

52 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.
53 W czasie pierwszej wizyty pacjenta w aptece zadaniem farmaceuty było przeprowadzenie z pacjentem rozmowy informacyjnej mającej na celu z jednej strony określenie dotychczas stosowanego 

leczenia, z drugiej – omówienie dokładnych zasad udziału pacjenta w projekcie.
54 Strategia wdrażania opieki farmaceutycznej w Polsce, NRA 2007, http://www.old.nia.org.pl/dat/magazyn/BiuletynNRA_IV17.pdf.
55 Ibidem.
56 A. Skowron, L. Bułaś, M. Drozd, B. Karolewicz, J. Michalska, Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030, Ogólnopolska Sekcja Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 

Farmacja Polska 2013.
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Założenia pilotażu planowanego 
przez Naczelną Izbę Aptekarską

Z dotychczasowych informacji o pilotażu 
opieki farmaceutycznej wynika, że 
miałby on objąć sześć województw: 
małopolskie, śląskie, pomorskie, 
lubelskie, podlaskie i mazowieckie57. 
Naczelna Izba Aptekarska chciałaby, 
żeby wzięło w nim udział co najmniej 60 
aptek. Każda z nich miałaby objąć opieką 
farmaceutyczną co najmniej 5 pacjentów 
(z czego co najmniej jeden stosowałby 
10 i więcej leków), co w skali kraju 
da minimalną próbę 300 pacjentów. 
Z założeń wynika też, że w trakcie trwania 
pilotażu (rok) każdy pacjent miałby mieć 
zrobione cztery przeglądy lekowe.

W ramach pilotażu farmaceuci będą 
wykonywać przeglądy lekowe dla 
wybranych pacjentów, którzy wyrażą 
na to zgodę. Największą grupę mają 
tutaj stanowić osoby po 65. roku 
życia, w przypadku których można się 
spotkać z największą liczbą problemów 
lekowych, ale też w tej grupie najlepiej 
będą zauważalne efekty opieki 
farmaceutycznej. Przeglądy lekowe 
będą przeprowadzane według metodyki 
opisanej w „Perspektywie rozwoju 
farmacji w Polsce do roku 2030”58.
Zadaniem farmaceutów w ramach 
pilotażu będzie również informowanie 
i instruowanie pacjentów na temat 

stosowania leków - szczególnie tych, 
z których korzystanie nastręcza 
najwięcej problemów, jak np. inhalatory 
czy wstrzykiwacze.

Największym wyzwaniem będzie 
stworzenie systemu informacyjnego 
umożliwiającego gromadzenie 
i opracowywanie danych związanych 
z opieką farmaceutyczną - po to, 
by możliwa była ostateczna ocena 
pilotażu, a jednocześnie zabezpieczenie 
i anonimizacja danych. Pacjent 
dołączany do pilotażu będzie musiał 
wyrazić wiele zgód na gromadzenie 
i przekazywanie danych. Operatorem 
IT będzie firma Kamsfot, co wiąże 
się z pewnymi minusami, bowiem 
udział aptek będzie uwarunkowany 
posiadaniem systemów aptecznych 
kompatybilnych z jej systemem.

Cały pilotaż miałby trwać rok, 
a farmaceuci nie otrzymają za udział 
w nim żadnego wynagrodzenia.

Celem pilotażu ma być przede wszystkim 
dostarczenie danych, które zostaną 
następnie statystycznie opracowane po 
to, by ocenić, jaka jest skala oszczędności 
wynikająca z opieki farmaceutycznej. 
Tylko w ten sposób możliwe będzie 
rozpoczęcie starań o refundację opieki 
farmaceutycznej – na czym najbardziej 
zależy aptekarzom.

Poprzednie doświadczenia 
projektów Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczyły 
stosowania leków z nierzetelnych 
bądź niesprawdzonych źródeł. 
Celem programu było zapewnienie 
prawidłowego przyjmowania leków 
przez pacjentów przewlekle chorych, 
w tym poprawy skuteczności stosowanej 
terapii oraz poprawy jakości usług 
świadczonych przez apteki w zakresie 
realizacji recept. Docelowym podmiotem 
programu było pięć preparatów 
leczniczych stosowanych długotrwale: 
Detralex, Tertensif SR, Procoralan, 
Diaprel, Protelos. Apteka miała 
możliwość wyboru, ile i które standardy 
będzie wdrażać59. W tym przypadku 
ocena stosowania wybranych leków 
przez pacjentów miała formę ankiety 
przez nich wypełnianej, badającej sposób 
dawkowania produktu leczniczego przez 
daną osobę, regularność stosowania, 
a także znajomość zasady działania 
leku i celowości jego przyjmowania. 
W aptece została wdrożona standardowa 
procedura postępowania obejmująca 
schemat informacji przekazywanych 
pacjentowi w czasie realizacji recepty.

Jak stworzyć dobry 
pilotaż działania opieki 
farmaceutycznej

57 Dla kogo pilotaż opieki farmaceutycznej?, Mgr.Farm 2017, https://mgr.farm/content/dla-kogo-pilotaz-opieki-farmaceutycznej.
58 A. Skowron, L. Bułaś, M. Drozd, B. Karolewicz, J. Michalska, Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030, Ogólnopolska Sekcja Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 

Farmacja Polska 2013.
59 Przygotowania do wdrożenia pilotażu. Apteki są gotowe pełnić opiekę farmaceutyczną?, Rynek Aptek 2017, http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/przygotowania-do-wdrozenia-pilotazu-apteki-

sa-gotowe-pelnic-opieke-farmaceutyczna,23567_3.html.

Jak stworzyć dobry pilotaż działania opieki farmaceutycznej | Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną  

41



Co można zrobić lepiej zgodnie 
z zasadami evidence-based policy

Największą zmianą, jaka zaszła 
w medycynie (ale także w polityce 
zdrowotnej części państw rozwiniętych) 
w ostatnich kilku dekadach, jest 
opieranie się systemu na zebranym 
materiale dowodowym (evidence-
-based medicine). Mimo że dzisiaj 
wydaje się dosyć logiczne, iż terapia 
danego schorzenia powinna być 
oparta na metodach, które mają 
najwyższą skuteczność dowiedzioną 
eksperymentalnie, jeszcze 40 lat 
temu nie było to wcale tak oczywiste. 
Sfera takich działań przeszła także do 
praktyki politycznej po to, by stosować 
rozwiązania oparte na dowodach 
(evidence-based policy)60. W taki sposób 
powinno być też przygotowane badanie 
pilotażowe wprowadzające opiekę 
farmaceutyczną w Polsce.

Szczególnie aktywne w wykorzystywaniu 
formuły eksperymentalnej uprawiania 
polityki publicznej są rządy Wielkiej 
Brytanii, Australii, Nowej Zelandii 
i Stanów Zjednoczonych. Znaczącą 
rolę w promowaniu tego racjonalno-
-pozytywistycznego podejścia do 
zarządzania sprawami publicznymi 
odgrywają instytucje międzynarodowe 
(OECD, Bank Światowy, Program 

Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), 
które upatrują w nim sposobu 
na wzrost dynamiki procesów 
modernizacyjnych. Szczególnie ciekawy 
jest przykład Holandii, która nałożyła na 
legislatora budżetu wiele obowiązków 
oceny skutków realizacji planu 
i jego długoterminowego wpływu na 
społeczeństwo i gospodarkę61. 

Eksperyment społeczny to najczęściej 
RCT (randomized controlled trial), co jest 
powszechnie przyjętym określeniem 
badań, w których jedna metoda 
terapii, interwencji lub profilaktyki jest 
porównywana z inną (innymi) metodą 
lub placebo (brakiem oddziaływań) przy 
zachowaniu standardów metodycznych 
pozwalających rzetelnie sformułować 
wnioski na temat skuteczności każdej 
z badanych metod i jej (ich) przydatności 
w pracy z określoną grupą (określonymi 
grupami) osób62. Tym co odróżnia RCT 
(model eksperymentalny) od innych 
modeli badawczych, są: 

 • Losowy podział (randomizacja) 
uczestników badania na grupy 
otrzymujące określony rodzaj 
terapii (interwencji, profilaktyki). 
Zwykle randomizacja dotyczy 
pojedynczych osób, szkół lub 
instytucji, takich jak apteki 
czy szpitale.

 • Kontrola czynników (zmiennych 
niezależnych) ubocznych 
i zakłócających, które mogą mieć 
istotny wpływ na wynik badania 
(zmienną zależną). Położenie 
geograficzne, większe dochody.

 • Obserwacja (pomiar) zmienności 
zmiennej (zmiennych) zależnej, 
spowodowanej określonym 
oddziaływaniem – np. udziałem 
w programie A lub w programie B. 

Działanie to zakłada przynajmniej 
dwukrotne badanie respondentów 
z losowo dobranych grup (grup 
eksperymentalnych – objętych różnymi 
oddziaływaniami lub bez szczególnych 
oddziaływań – grupa kontrolna): 
pretest – pomiar przed rozpoczęciem 
realizacji programu (terapii, interwencji) 
i posttest – pomiar przynajmniej raz 
po jego zakończeniu. Kolejne pomiary 
(follow-up), dokonywane z coraz 
większym odroczeniem od zakończenia 
oddziaływań, pozwalają oszacować 
długoterminowe efekty programu. 
Schemat eksperymentalny umożliwia 
najbardziej rzetelne formułowanie 
wniosków na temat skuteczności 
badanych oddziaływań. Graficznie można 
go przedstawić w następujący sposób:
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Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 5. Docelowy schemat realizacji pilotażu opieki farmaceutycznej

60 P. Arak, Rządzić lepiej, ObserwatorFinansowy.pl, 2012, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/finanse-publiczne/rzadzic-lepiej/.
61 Odpowiada za to Centraal Planbureau. To holenderska instytucja państwowa, apolityczna. W 1946 r. założył ją Jan Tinbergen, późniejszy noblista z ekonomii i brat noblisty z dziedziny medycyny, 

Niko Tinbergena. Na co dzień CPB jest rodzajem audytora rządu holenderskiego. Przygotowuje raporty na zamówienie rządu, ale też partii opozycyjnych, dotyczące dowolnego aspektu gospodarki 
holenderskiej. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy nadchodzą wybory. Każda partia musi na ręce tej organizacji złożyć projekt budżetu na następny rok. Ten projekt jest szczegółowo analizowany, 
a wyniki tej analizy są upublicznione. Budżet jest testowany szczegółowo dla całej nadchodzącej kadencji. Oceniany jest realizm budżetu, jego wpływ na inflację, bezrobocie, produkcję przemysłową 
i deficyt/nadwyżkę budżetową. Dodatkowo, żeby utrudnić politykom krótkoterminowe obietnice, które rozkładają budżet w perspektywie wieloletniej, mniej szczegółowo, ale zawsze, propozycje są 
testowane w ciągu 25 lat. 

62 J.D. Hawkins, B. Nederhood, Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych: nadużywanie substancji uzależniających i inne problemy społeczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1994.



Rekomendowane zasady, które powinny być stosowane 
przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia 
w projektowaniu pilotażu opieki farmaceutycznej:

Beneficjenci biorący udział w pilotażu 
powinni zostać wybrani w sposób 

losowy. Dobór losowy lub quasi-losowy 
uczestników grup głównych i kontrolnej 

jest niezbędny do poprawnego 
wnioskowania o skuteczności pilotażu63.

Konieczna jest grupa kontrolna, 
by stwierdzić, czy mechanizm 

w ogóle działa, pretest i posttest 
są niewystarczające.

Nie można dopuścić do powstawania 
problemu autoselekcji lub lepiej 

radzących sobie aptek. Wydaje się, że 
optymalne byłoby wprowadzenie opcji 
losowania na podstawie danych NFZ 

o refundacji leków. Docelowo potrzebna 
jest decyzja o wielkości próby biorącej 

udział w pilotażu. 

Dopuszczalne jest zastosowanie 
grupowania w ramach grup 

głównych i kontrolnej ze względu 
na cechy, które mogłyby wpływać 
na wynik. Wydaje się uzasadnione 

dokonanie grupowania ze względu na 
fakt, że część ma być przyszpitalna, 

część ogólnodostępna itp. Warunkiem 
jest zapewnienie, żeby struktura 

grupowania będzie identyczna dla grup 
głównych i kontrolnej. 
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Scenariusze wprowadzenia 
opieki farmaceutycznej 
w Polsce
Warunkiem sine qua non reformy wprowadzającej 
ogólnopolską opiekę farmaceutyczną jest istnienie 
systemu informatycznego łączącego lekarzy 
i farmaceutów. Bez tego udział aptekarzy w procesie 
leczenia będzie niemożliwy. Dobrą okazją do 
zainaugurowania tej reformy może być rok 2020 
– wówczas może ona stanowić uzupełnienie 
wdrażanej opieki koordynowanej, w której 
uczestniczyć będzie także farmaceuta (to wtedy 
ma wejść w życie elektroniczna dokumentacja, 
a pacjenci zyskają dostęp do swoich danych 
medycznych online). Bezsprzecznie reforma opieki 
farmaceutycznej przygotuje Polskę na wyzwania 
przyszłości, także te związane ze starzeniem się 
społeczeństwa i ograniczoną dostępnością usług 
medycznych. Pozwoli ponadto zaoszczędzić 
w Narodowym Funduszu Zdrowia konkretne środki. 

468,1 mln zł
– tyle może zaoszczędzić NFZ na wprowadzeniu 
samej dodatkowo płatnej usługi porady 
farmaceutycznej (obliczenia Deloitte).
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E-recepta pierwszym krokiem 
do wprowadzenia opieki 
farmaceutycznej

Program pilotażowy e-recepty ruszył 
w maju 2018 r. We wszystkich aptekach 
będzie ona dostępna z końcem tego 
roku. Przez kolejne dwa lata będzie 
trwał okres przejściowy, w którym 
funkcjonować będą jeszcze recepty 
papierowe, ale skończy się on 1 
stycznia 2020 r. Dzięki systemowi 
wszystkie apteki w Polsce będą 
mogły wymieniać się informacjami 
z lekarzami ogólnymi i specjalistami. 
Bez e-recepty nie ma szans na 
rozwój opieki farmaceutycznej. 

Pilotaż w Siedlcach zapowiada 
się bardzo dobrze. Do podpisania 
porozumień doszło w niemal 90 proc. 
tamtejszych aptek. Dodatkowo do 
programu zgłosiło się siedem placówek 
spoza miasta, co świadczy o dużym 
zainteresowaniu. W Siedlcach w ramach 
pilotażu e-recepty wystawiane będą 
w trzech podmiotach leczniczych 
(szpitalach i przychodniach). Drugim 
miastem, w którym odbędzie się 
pilotaż, są Skierniewice – na razie trwa 
proces ustalania, które apteki wezmą 
w nim udział64. Aby zminimalizować 
ryzyko niepowodzenia programu, 
resort zdrowia testuje różnych 
dostawców i ich usługi. Pewne 
jest, że system, który będzie działać 
w całej Polsce, musi być zabezpieczony 
przed awariami. Wiadomo również, 
że internetowe konto pacjenta 
będzie zawierało informacje o historii 
przyjmowanych leków, wystawionych 
receptach i dawkowaniu, więc pacjent 
zawsze będzie miał do nich łatwy 
dostęp. W razie zgubienia recepty 
nie będzie też musiał iść do lekarza 
– e-recepta będzie w systemie. 
Ponadto lekarz będzie mógł wystawić 
receptę bez osobistego zbadania 
pacjenta – wystarczy konsultacja za 
pośrednictwem Internetu lub telefonu. 
To zmiana kluczowa dla rozwoju 
usług telemedycznych w Polsce. Takie 
narzędzie wymiany informacji pozwoli 
łatwo wprowadzić system opieki 
farmaceutycznej.

Opieka farmaceutyczna jako 
element opieki koordynowanej

Wprowadzenie koordynowanej 
opieki zdrowotnej w Polsce wiąże się 
z gruntowną przebudową organizacji 
usług i zastosowaniem nowych 
technologii oraz kanałów komunikacji. 
Świadczeniodawcy oferujący taki 
model opieki w pierwszej kolejności 
łączą oddzielne wcześniej usługi w tzw. 
ścieżkę pacjenta, która polega na tym, 
że lekarz lub pielęgniarka koordynują 
wszystkie działania, aby następowały 
w odpowiedniej kolejności, a pacjent miał 
przez cały czas dostęp do skierowań 
i zaleceń oraz możliwość nawiązania 
kontaktu w razie wątpliwości. Elementem 
takiego systemu może być także 
farmaceuta, który oferuje swoje usługi 
jako element zespołu podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Przyszłość ochrony zdrowia wygląda 
więc tak, że pacjent ma stały podgląd 
swoich wyników i zaplanowanych 
wizyt. Z kolei na kolejnych etapach 
postępowania personel i pacjent mają do 
dyspozycji różne sposoby komunikacji: 
od komentowania wyników badań przez 
lekarza, zanim pacjent obejrzy je na 
portalu, po konsultację telemedyczną 
w formie połączenia głosowego lub 
wideokonferencji. W razie konieczności 
zawsze też jest możliwość umówienia się 
na dodatkową wizytę osobistą. Co ważne, 
to od pacjenta i lekarza zależy w jakiej 
formie zrealizują poszczególne etapy, 
włącznie z podsumowaniem, końcowymi 
zaleceniami oraz kontrolą leczenia 
przez farmaceutę. Takie rozwiązania już 
funkcjonują w krajach rozwiniętych.
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Polska zmierza w tym kierunku i temu 
służy pilotaż opieki koordynowanej 
realizowany od marca 2018 r. W jej 
testowaniu w ramach programu POZ 
PLUS bierze udział 45 przychodni 
z całego kraju. Program obejmuje 
modyfikację systemu wypłacania 
środków przychodniom rodzinnym: 
zamiast stosowanej dzisiaj wyłącznie 
stawki kapitacyjnej będą to: 
powierzenie im budżetu na badania 
profilaktyczne, na zarządzanie 
chorobą w 11 najpopularniejszych 
niezakaźnych chorobach przewlekłych, 
grant na dostosowanie systemów 
informatycznych, grant na zatrudnienie 
asystenta procesu leczniczego 
koordynującego opiekę medyczną 
w ramach modelu (tzn. pielęgniarkę albo 
absolwenta kierunku zdrowie publiczne).

Cel regulacji

Celem stworzenia opieki 
farmaceutycznej jest objęcie pacjenta 
nadzorem nad zaplanowanym dla niego 
przez lekarza leczeniem – nadzorem 
połączonym z przekazywaniem 
informacji o konieczności dokonania 
korekty leczenia w wyniku analizy 
farmaceutycznej stosowanych 
leków, a także dokonania oceny 
stanu zdrowotnego pacjenta za 
pomocą standardowej ankiety wraz 
z ewidencją już przyjmowanych 
preparatów. W takim rozumieniu 
opieka farmaceutyczna wydaje się 
relatywnie efektywnym sposobem 
na uzupełnienie działań lekarzy 
i innego białego personelu, by 
sprostać potrzebom starzejącego 
się społeczeństwa. Wymaga 
rozszerzenia listy podmiotów 
świadczących usługi medyczne 
o farmaceutów poprzez uprawnienie 
ich m.in. do udzielania porad. 
Ułatwi to mieszkańcom Polski 
dostęp do fachowych konsultacji, 
zmniejszy kolejki do lekarzy, 
a lekarzom pozwoli się skupić na 
osobach wymagających ich nadzoru. 
Wdrożone dzięki farmaceutom 
działania profilaktyczne zmniejszą 
ponadto zachorowalność na choroby 
społeczne, a w efekcie liczbę 

hospitalizacji oraz występujących 
powikłań. Farmaceuta pomagałby 
pacjentowi we właściwym doborze 
leków i suplementów. Jego 
zadaniem byłoby także zapewnienie 
pacjentom łatwego dostępu 
do fachowej wiedzy w zakresie 
zdrowego stylu życia, a także 
wczesnego wykrywania objawów 
najczęściej występujących chorób 
społecznych. Dodatkowo ścisła 
współpraca lekarzy z farmaceutami 
przyczyniłaby się do większego 
nadzoru nad prowadzoną terapią 
i osiągnięcia prawidłowych efektów 
leczenia oraz stałego kontaktu 
z osobą monitorującą jego przebieg.

Bezsprzecznie świadczenia realizowane 
przez farmaceutów poszerzą 
możliwości monitorowania parametrów 
wskazujących na poziom zdrowia 
populacji, np. ciśnienia krwi, glikemii, 
stanu alergizacji populacji, skuteczności 
leczenia astmy. Jednocześnie 
zwiększenie udziału farmaceuty 
w pogłębieniu i utrwaleniu wiedzy 
o zastosowanej przez lekarza terapii, 
jej celowości oraz konsekwencjach 
zaprzestania leczenia będzie sukcesem 
w profilaktyce chorób cywilizacyjnych 
(przede wszystkim chorób układu 
krążenia) i w efekcie przyczyni się 
do obniżenia wydatków płatnika na 
ten cel. Umożliwi także pozyskiwanie 
dodatkowych danych na temat zdrowia 
pacjentów w Polsce, na podstawie 
których możliwe będzie analizowanie 
zapotrzebowania na profilaktykę również 
w innych obszarach i wykorzystanie 
powyższych danych m.in. przy 
wprowadzaniu w życie Narodowego 
Programu Zdrowia.

Dodatkowo działania podejmowane 
przez farmaceutów w ramach 
udzielanych porad wpłyną znacząco na 
obniżenie kosztów ponoszonych przez 
pacjentów na leki. Obecnie pacjenci 
mają małą wiedzę na temat możliwości 
zamiany leków. Farmaceuta jest 
wprawdzie zobowiązany poinformować 
pacjenta o możliwości zamiany leku 
przepisanego na recepcie na inny 
o tych samych właściwościach, jednak, 

jak wynika z praktyki, pacjenci niezbyt 
chętnie korzystają z tego uprawnienia 
– obawiają się, że zamiana leku może 
się odbić na ich zdrowiu. Obecnie 
możliwość informowania o wszystkich 
wskazaniach i przeciwwskazaniach do 
zamiany leku podczas realizacji recepty 
jest bardzo ograniczona. Farmaceuta nie 
ma warunków sprzyjających udzieleniu 
wyczerpującej informacji. Taka możliwość 
zostanie stworzona dzięki rozwinięciu 
opieki farmaceutycznej.

Opieka farmaceutyczna pozwoli także 
uniknąć polipragmazji (nieracjonalnego 
stosowania wielu leków równocześnie) 
oraz stosowania leków o działaniu 
wzajemnie antagonistycznym. Będzie 
to też alternatywny i bezpieczny 
dla pacjenta sposób uzyskania 
leków w sytuacji terapii przewlekłej, 
zwłaszcza w obecnym stanie prawnym, 
pozwalającym wpisywać na listę 
oczekujących na świadczenie tylko 
pacjentów pierwszorazowych.

Reasumując, obecnie w Polsce nie 
funkcjonuje forma opieki nad pacjentami 
realizowana przez farmaceutów 
i refundowana aptekom lub punktom 
aptecznym, dzięki której płatnik 
zwiększałby skuteczność leczenia 
oraz zapobiegania chorobom, a także 
oceniałby jej efekty. Tego rodzaju 
świadczenie zdrowotne, choć znane 
w Europie, formalnie nie znajduje 
umocowania w obowiązujących 
przepisach prawa. Z kolei w celu 
wdrożenia farmaceutów do opieki nad 
pacjentem konieczne jest zwiększenie 
ich roli i znaczenia w systemie zdrowia 
przez rozszerzenie ich uprawnień 
o świadczenie usług oraz zapewnienie 
przestrzeni dającej im realną szansę na 
jej realizowanie.
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Wykres 25. Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2007–2020 według planów NFZ (mld zł)

Źródło: Opracowanie własne Deloitte na podstawie danych NFZ.

Sejm przyjął już nowelizację ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej, 
która gwarantuje wzrost środków 
budżetowych na ochronę zdrowia do 
6 proc. PKB w 2025 r. Zgodnie z projektem 
w 2018 r. nakłady te będą wynosiły 
4,67 proc. PKB, w 2019 r. – 4,86 proc., 
w 2020 – 5,03 proc., w 2021 – 5,22 proc., 

w 2022 – 5,41 proc., w 2023 – 5,6 proc., 
a w 2024 – 5,8 proc. Wprowadzenie 
opieki farmaceutycznej wymaga jednak 
nie tylko nakładów finansowych, lecz 
także dokonania odpowiednich zmian 
systemowych pozwalających na jej 
funkcjonowanie. Po wstępnej analizie 
sposobu wdrożenia do polskiego systemu 

prawnego opieki farmaceutycznej można 
zaproponować trzy warianty zmian 
– na kolejnych stronach zaprezentowano 
koszty, jakie mogą one wygenerować dla 
sektora finansów publicznych.
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Scenariusz 1.  
Finansowanie przez profilaktyczny 
program zdrowotny

Ceny oferowane za konkretne usługi farmaceutyczne 
w ramach opieki farmaceutycznej:  
powinny być stałe i jednakowe dla wszystkich aptek  
i punktów aptecznych.

Źródła finansowania: 
 • W ramach istniejącego planu finansowego NFZ 
ze środków zaplanowanych na programy profilaktyczne

 • W ramach środków samorządowych przeznaczanych na 
programy profilaktyczne

 • Dotacja budżetowa z MZ do NFZ 

Oszczędności w mniejszych wydatkach na zdrowie: 
ograniczenie kosztów chorobowych związanych ze złą 
antybiotykoterapią i kosztami polipragmazji.

Wysokość potencjalnych oszczędności dla NFZ w 2020 r.:  
3,85 mld zł67 (około 4 proc. budżetu NFZ).

Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu finansowania 
oraz warunki realizacji danego świadczenia, w tym 
personelu medycznego i wyposażenia lokalu:  
znalazłyby się w rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych 
programów zdrowotnych.

W tym scenariuszu środki pochodziłyby z puli NFZ 
przeznaczonej na finansowanie profilaktycznych 
programów zdrowotnych. Finansowanie świadczenia byłoby 
oparte na jednorazowym ryczałcie za włączenie pacjenta do 
ewidencji pacjentów podlegających opiece farmaceutycznej, 

wypłacanym co miesiąc, po przedstawieniu sprawozdania 
o liczbie posiadanych nowych deklaracji. Kwota ta byłaby 
związana przede wszystkim z wysokością środków finansowych 
przeznaczonych dla danego świadczeniodawcy w ramach 
zawartej umowy z NFZ i byłaby w tym zakresie limitowana. 
Dodatkowo liczba podmiotów, które zawarłyby umowę, byłaby 
ograniczona w związku z limitowanymi środkami finansowymi 
i przyjętym trybem konkursu. 

Ponieważ reforma byłaby wprowadzana w momencie 
rosnącego zapotrzebowania starszej populacji na świadczenia 
zdrowotne oraz w okresie funkcjonowania e-recepty, jej 
koszt (czyli koszt implementacji systemów informatycznych) 
w pierwszym roku zostałby pokryty przez oszczędności 
wygenerowane dzięki e-recepcie. Szacuje się, że wydatki 
wyniosłyby 3,54 mln zł, ale potencjalne roczne oszczędności 
(np. z ograniczenia wyłącznie negatywnych skutków 
zdrowotnych antybiotykoterapii) wynosiłyby około 3,85 mld zł, 
czyli około 4 proc. budżetu NFZ. 

Przyjęcie rozwiązania opartego na finansowaniu ze 
środków przeznaczonych na profilaktyczne programy 
zdrowotne jest zasadne, zwłaszcza z uwagi na coroczne 
niewykonania w tej pozycji, szacowane na poziomie 
10 proc. planu (około 20 mln zł). Źródłem finansowania mogą 
być również środki niewykorzystane będące w dyspozycji prezesa 
NFZ (w ramach dotacji celowych). Należy zwrócić uwagę, że 
wskazane pozycje planu i środki z nich pochodzące posłużą tylko 
do uruchomienia programu. W kolejnych latach oszczędności 
płatnika powinny w pełni pokryć koszty działania świadczenia.

Zmiany 
ustaw:

TAK

Koszt dla  
MZ lub NFZ:

~3,537 mld zł66

Odpłatność:
NIE

Świadczeniodawcą byłby:  
podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, który zostałby wybrany przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
w drodze postępowania konkursowego do zawarcia z dyrektorem regionalnego NFZ umowy o udzielanie świadczenia 
gwarantowanego opieki farmaceutycznej kontraktowanej jako profilaktyczny program zdrowotny65.
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65 Obecnie funkcjonują specjalne programy, które dotyczą profilaktyki: chorób odtytoniowych, raka szyjki macicy, badań prenatalnych, ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części 
twarzowej czaszki itp.

66 Obliczenia Deloitte dla 2020 r. uzyskane przy założeniu, że relacja kosztów systemu opieki farmaceutycznej do budżetu ochrony zdrowia będzie w Polsce taka sama jak w Niemczech w danym roku. 
Przyjęcie Niemiec za punkt odniesienia do szacowania kosztów opieki farmaceutycznej w Polsce jest uzasadnione podobną strukturą demograficzną w obu krajach, a także zbliżoną dynamiką procesów 
demograficznych w perspektywie kilku kolejnych lat. Założono także włączenie do systemu wszystkie apteki w Polsce.

67 Obliczenia Deloitte oparte na założeniu, że w 2020 r. udaje się ograniczyć występowanie nieprawidłowej antybiotykoterapii dotykającej nawet 12 proc. hospitalizowanych osób 65+ i koszty polipragmazji 
do zera.



Scenariusz 2.  
Nowe świadczenie gwarantowane 
na wzór POZ lub w ramach POZ

Ceny oferowane za konkretne usługi farmaceutyczne 
w ramach opieki farmaceutycznej:
powinny być stałe i jednakowe dla wszystkich aptek  
i punktów aptecznych.

Źródła finansowania:
 • W ramach istniejącego planu finansowego NFZ 
ze środków zaplanowanych na programy profilaktyczne

 • W ramach środków samorządowych przeznaczanych 
na programy profilaktyczne

 • Dotacja budżetowa z MZ do NFZ 

Oszczędności w mniejszych wydatkach na zdrowie:
ograniczenie kosztów chorobowych związanych ze złą 
antybiotykoterapią i kosztami polipragmazji

Wysokość potencjalnych oszczędności dla NFZ w 2020 r.:  
3,85 mld zł69 (około 4 proc. budżetu NFZ)

Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu finansowania 
oraz warunków realizacji danego świadczenia, w tym 
personelu aptecznego i wyposażenia lokalu:
znajdowałyby się w nowo wydanym rozporządzeniu  
Ministra Zdrowia.

W tym scenariuszu konieczne byłoby wyodrębnienie 
w planie finansowanym NFZ, ze środków przeznaczonych 
na finansowanie świadczeń, odpowiednich kwot na 
finansowanie nowego świadczenia. Przyjmuje się założenie, 
że środki te zostałyby przesunięte z tych przeznaczanych na 
profilaktyczne programy zdrowotne lub zostałyby przekazane 
na ten cel z budżetu centralnego, m.in. dzięki wyższej 
ściągalności podatku VAT. Płatność za realizację świadczenia 
opieki farmaceutycznej odbywałaby się co miesiąc ryczałtem, 
analogicznie jak w przypadku rozliczania świadczenia 
podstawowej opieki zdrowotnej, bez dodatkowych wskaźników 
i przeliczników. Oparta byłaby jedynie na liczbie zebranych 
deklaracji i mnożona przez ustaloną stawkę kapitacyjną. 

Dzięki ograniczeniu negatywnych efektów zdrowotnych 
antybiotykoterapii po wprowadzeniu opieki farmaceutycznej 
udałoby się uzyskać około 3,85 mld zł, czyli około 4 proc. 
budżetu NFZ do przeprowadzenia realokacji. Scenariusz ten 
nastręcza jednak pewnych trudności – ponieważ efekty 
działania opieki farmaceutycznej byłyby rozłożone 
w czasie, konieczne byłoby wygospodarowanie 
dodatkowych środków na objęcie nią całej populacji.

Świadczeniodawcą byłby:  
każdy podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, który zawarłby umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia 
na realizację nowego świadczenia gwarantowanego – opieka farmaceutyczna. Fundusz, analogicznie jak w przypadku zawierania 
umów na podstawową opiekę zdrowotną, byłby zobowiązany do zawarcia umowy z każdą apteką lub punktem aptecznym, które 
spełniałyby określone warunki oraz posiadałyby deklaracje wyboru zebrane od świadczeniobiorców.

Zmiany 
ustaw:

TAK

Koszt dla  
NFZ:

~3,537 mld zł68

Odpłatność:
NIE

Konieczne byłoby:
stworzenie nowego rodzaju świadczenia – konsultacji farmaceutycznej – które byłoby uzupełnieniem POZ. Dodatkowo – 
wprowadzenie definicji świadczenia farmaceutycznego, które byłoby zgodne z obecnie obowiązującym prawem.
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68 Obliczenia Deloitte dla 2020 r. uzyskane przy założeniu, że relacja kosztów systemu opieki farmaceutycznej do budżetu ochrony zdrowia będzie w Polsce taka sama jak w Niemczech w danym roku. 
Przyjęcie Niemiec za punkt odniesienia do szacowania kosztów opieki farmaceutycznej w Polsce jest uzasadnione podobną strukturą demograficzną w obu krajach, a także zbliżoną dynamiką procesów 
demograficznych w perspektywie kilku kolejnych lat. Założono także włączenie do systemu wszystkie apteki w Polsce..

69 Obliczenia Deloitte oparte na założeniu, że w 2020 r. udaje się ograniczyć występowanie nieprawidłowej antybiotykoterapii dotykającej nawet 12 proc. hospitalizowanych osób 65+ i koszty polipragmazji 
do zera.



Scenariusz 3.  
Świadczenie za dodatkową odpłatnością

Ceny oferowane za konkretne usługi farmaceutyczne 
w ramach opieki farmaceutycznej: 
mogą być różne w zależności od właściciela apteki.

Szczegółowe regulacje dotyczące warunków realizacji 
danego świadczenia, w tym obowiązków personelu 
aptecznego i wyposażenia lokalu:  
znajdowałyby się w nowo wydanym rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia

Źródła finansowania: 
 • Opłata za usługę (fee for service)

 • Abonament

 • Ubezpieczenie

Koszt dla pacjenta:  
10 zł miesięcznej opłaty ryczałtowej lub koszt pakietów 
abonamentowych/ubezpieczeniowych.

Wielkość rynku:  
około 553,3 mln zł70

Oszczędności dla NFZ z powodu zmniejszenia liczby 
powikłań z powodu polipragmazji:  
około 468,1 mln zł (spadek wydatków NFZ o 0,6 proc.)

W tym scenariuszu do wprowadzenia reformy konieczne 
są zmiany ustawowe, ale z perspektywy budżetu państwa 
czy NFZ zmiany są neutralne, ponieważ nie generują 
dodatkowych kosztów. Cały ciężar finansowania jest po 
stronie pacjenta – konsumenta usług, a sektor publiczny 
zyskuje jedynie przez mniejszą liczbę pacjentów, którzy 
będą korzystać z publicznej ochrony zdrowia.

Z rozwiązania w takiej postaci skorzystałoby około 15 proc. 
populacji i mniej więcej tyle samo osób w wieku 65+. Około 
12 proc. chorych w tym wieku podlega leczeniu z powodu 
nieprawidłowego przyjmowania leków lub w konsekwencji 
działania niepożądanego. Gdyby udało się zmniejszyć negatywne 
skutki leczenia, to wydatki NFZ spadłyby o około 0,6 proc., czyli 
468,1 mln zł. Pieniądze te byłyby dostępne dla innych chorych 
hospitalizowanych w szpitalach lub na badania. Inwestycja 15 proc. 
Polaków warta około 553,3 mln zł zostałaby prawie zbilansowana 
przez oszczędności, które uzyskałby NFZ.

Wszystkie zaproponowane zmiany są zmianami 
kosmetycznymi. W rzeczywistości dostosowują tylko 
przepisy do nowej definicji świadczeniodawcy, która 
została rozszerzona o apteki ogólnodostępne i punkty 
apteczne realizujące profilaktyczny program zdrowotny 
opieki farmaceutycznej. Zmiany te nie wpływają na definicję 
świadczenia gwarantowanego, lecz powodują rozszerzenie 
katalogu profilaktycznych świadczeń zdrowotnych. 

Dzięki przyjęciu trzeciego scenariusza ciężar 
przygotowania odpowiednich wymogów dla aptek 
ogólnodostępnych i punktów aptecznych, które chciałyby 
udzielać takich świadczeń, spadłby na Narodowy Fundusz 
Zdrowia (to NFZ musiałby przygotować odpowiednie 
zarządzenie oraz zakontraktować świadczenia). W tym 
modelu wprowadzenie opieki farmaceutycznej mogłoby 
też nastąpić znacznie szybciej niż w przypadku wyboru 
drugiego scenariusza, który pomimo koniecznych zmian 
legislacyjnych nie jest bardziej skomplikowany, ale będzie wymagał 
większego nakładu pracy ze strony ministra zdrowia, prezesa 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz prezesa 
NFZ. Będą oni zmuszeni (m.in. dla opinii publicznej) przeprowadzić 
szereg analiz dotyczących wpływu tego świadczenia na poprawę 
zdrowia obywateli, jego skuteczności i bezpieczeństwa, a także 
określić stosunek kosztów do uzyskanych efektów zdrowotnych.

Świadczeniodawcą byłby:  
każdy podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, który spełniałby kryteria Ministerstwa Zdrowia. 
Analogicznie jak w przypadku odpłatnych usług zdrowotnych weryfikowane byłyby warunki realizacji świadczenia, np. 
dostępność sali do rozmów czy wielkość apteki, a finansowanie byłoby zapewniane we własnym zakresie w ramach odpłatnej 
usługi, abonamentu lub ubezpieczenia (otwarte pozostaje pytanie o wprowadzenie tychże form odpłatnej usługi jako elementu 
dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego).

Konieczne byłoby:  
stworzenie nowego rodzaju świadczenia – konsultacji farmaceutycznej – które byłoby uzupełnieniem obecnie istniejących regulacji. 
Dodatkowo – wprowadzenie definicji odpłatnego świadczenia farmaceutycznego, które byłoby zgodne z obecnie obowiązującym 
prawem i odróżniałoby je od tego, które jest oferowane w ramach obecnych nieodpłatnych usług aptek.

Zmiany 
ustaw:

TAK

Koszt dla  
NFZ:
0 zł

Odpłatność:
TAK
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70 Obliczenia Deloitte oparte na założeniu, że przeciętna opłata miesięczna będzie wynosić 10 zł, a z dodatkowego świadczenia będzie chciało korzystać 15 proc. dorosłych mieszkańców Polski, 
wyrażających chęć płacenia za wizyty u lekarza, co mniej więcej odpowiada liczbie osób objętych ubezpieczeniami i abonamentami w Polsce.



Rekomendacje

 • Do reformy ochrony zdrowia powinno się podejść 
holistycznie. Obecnie osobno wprowadzane są reformy 
i pilotaże systemu e-recepty, opieki koordynowanej 
i opieki farmaceutycznej, tymczasem wszystkie te 
rozwiązania powinny być połączone. Pozwoliłoby to 
uzyskać efekty synergii i ograniczyć koszty ich wdrażania, 
a także uniknąć konieczności kilkakrotnego edukowania 
lekarzy i farmaceutów o zmianach.

 • Należy wykorzystać szansę, jaką daje wprowadzenie 
e-recepty, do zapoczątkowania implementacji 
opieki farmaceutycznej. Elektroniczne recepty zastąpią 
recepty papierowe, bo będą wygodne i dla pacjenta, i dla 
lekarzy (będą zawsze dostępne w e-systemie, a lekarz 
będzie mógł je wystawić bez osobistego zbadania 
pacjenta, np. po konsultacji za pośrednictwem Internetu 
lub telefonu). Będzie to narzędzie wymiany informacji 
między pacjentem, lekarzem a farmaceutą – i fundament 
systemu opieki farmaceutycznej.

 • Warto przeprowadzić pilotaż opieki 
farmaceutycznej z zachowaniem standardów 
evidence-based policy. Działanie to zakłada 
przynajmniej dwukrotne badanie respondentów 
z losowo dobranych grup (grup eksperymentalnych 
– objętych różnymi oddziaływaniami lub bez 
szczególnych oddziaływań – grupa kontrolna). 
Pierwsze badanie to pretest – pomiar przed 
rozpoczęciem realizacji programu (terapii, interwencji), 
a drugie posttest – pomiar przynajmniej raz po jego 
zakończeniu. Kolejne pomiary (follow-up), dokonywane 
z coraz większym odroczeniem od zakończenia 
oddziaływań, pozwalają oszacować długoterminowe 
efekty programu. Schemat eksperymentalny 
umożliwia najbardziej rzetelne formułowanie wniosków 
dotyczących skuteczności badanych oddziaływań. 

 • Połączyć opiekę koordynowaną z opieką 
farmaceutyczną. Debata publiczna dotycząca 
wdrożenia opieki koordynowanej w Polsce trwa prawie 
tak długo jak ta nad opieką farmaceutyczną. Po ostatnich 
zmianach rola lekarza rodzinnego w systemie zdrowia 
wzrosła, a sam zespół podstawowej opieki zdrowotnej 
został dookreślony i opisany. Uzupełnieniem jego roli przy 
rosnących potrzebach zdrowotnych Polaków mogłaby 
być opieka farmaceutyczna, która bierze na siebie 
ciężar pierwszego kontaktu z pacjentem potrzebującym 
interwencji doraźnej lub prostego badania. 

 • Wprowadzić do polskiego prawa definicję opieki 
farmaceutycznej. Pozwoli to rozwijać tę opiekę 
w aptekach i punktach aptecznych, zapewniając 
ustalone standardy i najwyższą jakość usług. Te 
obejmowałyby m.in.: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 
przeprowadzenie ankiety obrazującej stan kontroli 
schorzenia, wywiad dotyczący stosowanych leków 
mający wykryć polipragmazję lub zażywanie leków 
o działaniu antagonistycznym, wywiad w zakresie 
tolerancji stosowanych leków, edukację w zakresie 
profilaktyki schorzeń lub powikłań schorzeń 
przewlekłych (np. w zakresie szkodliwości palenia 
tytoniu). W razie stwierdzenia przez farmaceutę 
nieprawidłowości w stosowaniu leków lub uzyskania 
informacji mogących świadczyć o niewłaściwej 
kontroli schorzenia przewlekłego farmaceuta byłby 
zobligowany do pouczenia pacjenta o konieczności 
zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w celu korekty 
leczenia oraz dokonania odpowiednich adnotacji 
w dokumentacji pacjenta.

 • Reformę opieki zdrowotnej warto zrealizować 
w 2020 r. według jednego z trzech scenariuszy. 
Według trzeciego modelu można wprowadzić w Polsce 
regulacje prawne umożliwiające klientom aptek stanie 
się pacjentami za niską opłatą ryczałtową. Zysk dla 
publicznego systemu ochrony zdrowia z prywatnego 
korzystania z opieki farmaceutycznej mógłby wynieść 
wówczas około 468 mln zł. W drugim scenariuszu 
można wprowadzić na podobieństwo świadczeń POZ 
usługę porady farmaceutycznej i farmaceutę jako 
jeden z elementów podstawowej opieki zdrowotnej. 
Wiązałoby się to z 3,5 mld zł rocznych wydatków 
w 2020 r. i 3,85 mld zł oszczędności. Pierwszy 
scenariusz zakłada z kolei wprowadzenie programu 
profilaktycznego, który nie wymaga istotnych zmian 
legislacyjnych – gdyby miał objąć całą populację, jego 
roczny koszt wynosiłby około 3,5 mld zł w 2020 r., ale 
zyski zdrowotne zredukowałyby wydatki NFZ o 3,85 
mld zł (4 proc. budżetu NFZ). Oznacza to, że w długim 
terminie rozwiązanie to mogłoby być samofinansujące 
się, dlatego wydaje się najbardziej korzystne.
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Przykłady opieki 
farmaceutycznej  
z innych krajów
Opieka farmaceutyczna z sukcesem jest 
realizowana w wielu europejskich krajach. Na 
ogół bywa finansowana z budżetu ubezpieczenia 
zdrowotnego (w Holandii, Niemczech i Wielkiej 
Brytanii) lub z marży, którą apteki zarabiają, 
sprzedając leki (tak jest w Hiszpanii, Szwecji oraz 
Finlandii; łączy się to wówczas z kontrolowaniem 
przez państwo cen lekarstw oraz dużą partycypacją 
w ich współfinansowaniu). W obu przypadkach 
to na państwie, a nie na pacjentach, spoczywa 
zapewnienie opieki farmaceutycznej. Polska wydaje 
się lepiej przystosowana do wdrożenia pierwszego 
modelu. W innym przypadku musiałaby wypracować 
rozwiązania, które nie funkcjonują w jej systemie 
zdrowia: silną regulację cen leków przez państwo oraz 
wysoki poziom refundacji leków na receptę. 
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Hiszpania

Wielka  
Brytania Holandia

Niemcy
Polska

Szwecja

Finlandia

0,53 proc. PKB
– tyle z budżetu państwa przeznacza na 
opiekę farmaceutyczną Wielka Brytania
(obliczenia Deloitte).

1 mld euro 
rocznie
– o tyle zmniejsza się obciążenie 
podstawowej opieki zdrowotnej 
w Finlandii dzięki prowadzonej tam opiece 
farmaceutycznej (obliczenia Deloitte).
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Holandia
Tu opieka farmaceutyczna jest integralną częścią systemu 
ochrony zdrowia, jej zakres nie wychodzi jednak poza 
poradnictwo dotyczące stosowania leków. Nie wszystkie 
apteki w Holandii zapewniają opiekę farmaceutyczną na tym 
samym poziomie, chociaż wszystkie nadzorują przyjmowanie 
leków przez pacjentów. Przykładowo nowe podmioty 
wchodzące na rynek, takie jak sieciowe apteki, niewielki nacisk 
kładą na świadczenie opieki farmaceutycznej. Niemniej ze 
względu na doskonały automatyczny nadzór nad lekami, 
uporządkowane, wysokiej jakości poradnictwo lekarskie oraz 
fakt, że pacjenci zwykle odwiedzają tę samą aptekę, Holendrzy 
są dobrze chronieni przed wieloma problemami związanymi 
z przyjmowaniem leków71.

Wydatki na ochronę zdrowia

Finansowanie holenderskiego systemu opieki zdrowotnej 
opiera się na systemie społecznego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Obywatele zobowiązani są do zakupu 
ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego standardowy 
pakiet podstawowych świadczeń, a ubezpieczyciele 
muszą akceptować każdego, kto składa wniosek o polisę 
ubezpieczeniową. Ubezpieczenie dorosłych opłacane jest 
w połowie przez składkę o wartości stałej, a w połowie poprzez 
składkę zależną od dochodów. Opieka zdrowotna dla osób 
poniżej 18. roku życia opłacana jest z podatków centralnych. 

Czym jest opieka farmaceutyczna i jaką ma genezę

Holenderska opieka farmaceutyczna jest dobrze rozwinięta. 
Wynika to z faktu, że już pod koniec lat 80. farmacja 
kliniczna była integralną częścią aptekarstwa. Działania 
Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP), niektórych 
producentów leków i wpływowych osób ze środowiska 
farmaceutycznego motywowały uniwersytety i Królewskie 
Towarzystwo Postępu Farmaceutycznego do sprawnego 
wdrażania opieki farmaceutycznej72. 

Katalog usług realizowanych przez system73

W 2015 r. w ustawie o ubezpieczeniu zdrowotnym zdefiniowano 
siedem różnych usług związanych z opieką farmaceutyczną, 
które mogą świadczyć farmaceuci w aptekach:

 • Usługi związane z realizacją pierwszej recepty obejmujące 
sprawdzenie stosowności recepty i potencjalną ingerencję 
w leki stosowane przez pacjenta; informacja o dawkowaniu 
leku i na temat możliwych skutków ubocznych.

 • Usługi związane z realizacją przepisanego leku (kolejna 
recepta) obejmujące m.in. sprawdzenie stosowności 
leku, informacji na temat prawidłowego użytkowania 
i doświadczenia pacjenta z jego użyciem.

 • Instrukcję użytkowania urządzenia potrzebnego 
do przyjęcia leku (np. inhalatora).

 • Przegląd leków, okresowa ocena leków stosowanych 
przez pacjentów z przewlekłą chorobą.

 • Poradnictwo farmaceutyczne (w tym przegląd leków) 
w przypadku przyjęcia do szpitala.

 • Poradnictwo farmaceutyczne w przypadku wypisu 
ze szpitala.

 • Poradnictwo farmaceutyczne w przypadku opieki 
dziennej lub ambulatoryjnej wizyty w szpitalu.

70 J.W. Foppe van Mil, Pharmaceutical care in community pharmacy: practice and research in the Netherlands, Annals of Pharmacotherapy 2005, 39.10: 1720-1725.
72 Ibidem.
73 M. Kroneman, W. Boerma, M. van den Berg, P. Groenewegen, J. de Jong, E. van Ginneken, Netherlands: health system review, Health Systems in Transition 2016, 18(2), 1–240. 

Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną  | Przykłady opieki farmaceutycznej z innych krajów

54



Źródła finansowania

Opieka farmaceutyczna w Holandii finansowana jest ze 
społecznego ubezpieczenia zdrowotnego. Oprócz opieki 
farmaceutycznej podstawowy pakiet świadczeń wchodzący 
w skład tego ubezpieczenia obejmuje również opiekę 
lekarza rodzinnego, położniczą, szpitalną, pielęgniarską oraz 
psychologiczną. W skład opieki farmaceutycznej wchodzą 
zarówno leki refundowane, jak i opieka farmaceutyczna 
w wąskim znaczeniu. Ubezpieczyciele i farmaceuci negocjują 
między sobą ceny oraz wolumen usług z zakresu opieki 
farmaceutycznej zapewniany przez daną aptekę. Należy jednak 
zaznaczyć, że zakres, w jakim ubezpieczyciele kontraktują 
z aptekami usługi niezwiązane z realizacją recept, jest dość 
ograniczony, co odzwierciedlają dane dotyczące wydatków.

Ile wynoszą nakłady

Wydatki na opiekę farmaceutyczną świadczoną przez 
farmaceutów wynosiły w 2016 r., odpowiednio 1,227 mld euro 
w przypadku usług związanych z wydawaniem leku na receptę 
(0,175 proc. PKB) i 8 mln euro w przypadku pozostałych usług 
świadczonych przez farmaceutów (0,0011 proc. PKB)74. 

Regulacje dotyczące leków OTC w obszarze opieki 
farmaceutycznej75

Ubezpieczyciele zdrowotni negocjują z farmaceutami wysokość 
i cenę produktów oraz usług objętych ubezpieczeniem, gdyż 
muszą zapewnić wystarczającą opiekę farmaceutyczną dla 
swojego ubezpieczonego w danym obszarze. Istnieją też inne, 
nieubezpieczone usługi, np. porady dotyczące stosowania 
leków dostępnych bez recepty. Ubezpieczyciele zdrowotni 
mogą negocjować z farmaceutami zarówno dostępność, jak 
i cenę nieubezpieczonych usług tego typu, jednak nie są do 
tego zobowiązani.

74 Facts and Figures 2017: On pharmaceutical care in Netherlands 2016, SFK 2017, https://www.sfk.nl/english/facts-and-figures-2017.
75 M. Kroneman, W. Boerma, M. van den Berg, P. Groenewegen, J. de Jong, E. van Ginneken, Netherlands: health system review, Health Systems in Transition 2016, 18(2), 1–240. 
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Wielka Brytania
Tu rola farmaceuty wykracza daleko poza sprzedaż 
leków. Farmaceuci w Wielkiej Brytanii mają wyjątkowo 
szerokie uprawnienia, dzięki czemu odgrywają kluczową 
rolę w zapewnianiu wysokiej jakości opieki zdrowotnej. 
Są ekspertami w dziedzinie leków i wykorzystują swoją wiedzę 
kliniczną oraz doświadczenie, tak aby właściwie doradzić 
w kwestii drobnych problemów zdrowotnych, takich jak kaszel, 
przeziębienie, łagodne bóle, a także zdrowe odżywianie czy 
rzucenie palenia. Farmaceuta może też pomóc pacjentowi 
w ocenie czy jego stan jest na tyle poważny, że powinien 
skorzystać z konsultacji lekarza, co stanowi nieocenioną 
pomoc w odciążeniu brytyjskiej służby zdrowia76. 

Wydatki na ochronę zdrowia

Opieka zdrowotna w Wielkiej Brytanii finansowana jest 
w przeważającej części ze środków publicznych. Środki te 
pochodzą z podatków centralnych oraz w mniejszej części ze 
składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe środki pochodzą 
z prywatnego ubezpieczenia medycznego oraz tzw. płatności  
out-of-pocket. Większość usług świadczona jest bowiem 
bezpłatnie w miejscu użytkowania, ale niektóre z nich mogą 
się wiązać z podziałem kosztów (np. opieka dentystyczna 
i farmaceutyka) lub płatnościami bezpośrednimi (jak większość 
opieki społecznej). Fundusze na system ochrony zdrowia 
zbierane są przez Skarb Państwa, następnie Departament 
Zdrowia przydziela środki w Anglii, podczas gdy Szkocja, Walia 
i Irlandia Północna otrzymują je w formie grantów blokowych. 

Jak działa system

Farmaceuta jest jednym z kluczowych zawodów w angielskim 
systemie ochrony zdrowia – z jego doświadczenia klinicznego 
i praktycznego oraz wiedzy pacjenci korzystają nawet częściej niż 
z porady lekarskiej. Liczba aptek jest na tyle duża, że dostęp do 
farmaceutów nie jest tu żadnym problemem.

Farmaceuci są tu odpowiedzialni za szereg usług wykraczających 
poza prawidłową realizację zleceń lekarskich na leki dla 
pacjentów. Mogą nawet wydać pacjentowi lek, który przyjmuje 
w chorobie przewlekłej, bez konieczności przedstawiania recepty. 
Ogranicza to znacząco liczbę wizyt u lekarza. Wykonywanie 
zawodu farmaceuty w Wielkiej Brytanii wymaga ukończenia 
czteroletnich studiów wyższych i rocznego stażu pod opieką 
doświadczonego pracownika apteki. Wszyscy farmaceuci 
muszą być zarejestrowani w Naczelnej Radzie Aptekarskiej 
niezależnie od tego, czy pracują w aptece, szpitalu, przychodni, 
szkole czy w przemyśle farmaceutycznym. Z farmaceutą można 
porozmawiać nawet o najbardziej krępujących objawach i nie 
trzeba się umawiać na wizytę – wystarczy wejść do dowolnej 
apteki i poprosić o rozmowę. Większość aptek ma obecnie 
prywatną strefę konsultacji, gdzie można omawiać problemy 
z personelem apteki na osobności. Alternatywnie można umówić 
się na konsultację przez telefon77.

76 NHS pharmacy services explained, NHS 2015, https://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/pharmacists/Pages/pharmacistsandchemists.aspx.
77 Ibidem.
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Katalog usług realizowanych przez system78

Wszystkie apteki oferują następujące usługi:

 • wydawanie leków,

 • usuwanie niechcianych lub przestarzałych leków,

 • porady dotyczące leczenia drobnych problemów 
zdrowotnych i zdrowego trybu życia.

Inne usługi, które mogą być dostępne w lokalnej aptece, to:

 • porady dotyczące ograniczenia spożywania alkoholu,

 • wsparcie dla opiekunów,

 • badanie i leczenie chlamydiozy,

 • zapewnienie dostępu do prezerwatyw,

 • awaryjna antykoncepcja hormonalna,

 • awaryjne dostawy leków na receptę,

 • szczepienia przeciwko grypie,

 • wypisywanie recept przez farmaceutów – niektórzy 
farmaceuci mogą teraz przepisać leki na receptę przy 
określonych schorzeniach,

 • leczenie drobnych dolegliwości,

 • wymiana igieł i strzykawek,

 • NHS Health Check – badanie ciśnienia krwi, cholesterolu 
lub glukozy we krwi,

 • testy ciążowe,

 • porady dotyczące rzucania palenia,

 • nadzorowane spożycie przepisanych leków,

 • porady dotyczące zdrowego odżywiania i odchudzania,

 • przegląd apteczki pacjenta pod kątem działań 
krzyżowych leków,

 • porady dotyczące stosowania nowego leku.

Źródła finansowania79

Finansowanie systemu farmaceutycznego odbywa się 
w Wielkiej Brytanii w dwojaki sposób: poprzez opłaty 
i ulgi oraz zachowaną marżę. Opłaty i ulgi odnoszą się do 
zapłat otrzymywanych przez apteki za świadczenie usług 
farmaceutycznych. Zwane są one również wynagrodzeniem. 
Wszystkie opłaty dokonywane są poprzez NHS w Anglii. Można 
je kategoryzować na dwa sposoby: płatności za podstawowe 
usługi oraz płatności za usługi zaawansowane. Usługi 
podstawowe to takie, które muszą zapewniać wszystkie apteki; 
usługi zaawansowane mogą być świadczone, jeśli wykonawca 
zdecyduje się je dostarczyć.

Zachowana marża to zaś dochód, który apteki mogą zatrzymać 
dzięki efektywnemu kosztowo zakupowi produktów na 
receptę. Ustalenia krajowe pozwalają aptekom na zachowanie 
dochodu w wysokości maksymalnie 800 mln funtów rocznie 
wynikającego z marży. 

Ile wynoszą nakłady

Całkowite finansowanie opieki farmaceutycznej wyniosło 
2,687 mld funtów w roku finansowym 2016/2017. Jest to redukcja 
o 4 proc. w stosunku do 2015/2016. Następnie w roku 2017/2018 
zanotowany został kolejny spadek, do 2,592 mld funtów80, co 
stanowiło 0,5256 proc. PKB Wielkiej Brytanii z 2017 r.81

Regulacje dotyczące leków OTC w obszarze opieki 
farmaceutycznej

The Medicines Act 1968 wymienia trzy rodzaje produktów 
farmaceutycznych: te znajdujące się w ogólnej sprzedaży, 
które nie muszą zostać wydane przez farmaceutę (OTC); te 
wydawane wyłącznie przez farmaceutów oraz leki na receptę 
(POM). Ceny leków typu OTC nie są w żaden sposób regulowane 
przez państwo.

78 Ibidem.
79 Pharmacy funding: 2016/17 & 2017/18 Funding, PSNC 2017, http://psnc.org.uk/funding-and-statistics/pharmacy-funding/.
80 Ibidem.
81 Zgodnie z danymi Office for National Statistics PKB Wielkiej Brytanii w 2017 r. wynosiło 493,158 mld funtów. 
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Hiszpania
W ciągu ostatnich 50 lat hiszpańskie aptekarstwo doświadczyło 
głębokiej przemiany. Liczba aptek w kraju systematycznie 
wzrastała i w 2014 r. osiągnęła 21 057. Dostęp do aptek jest 
powszechny – aż 98,9 proc. populacji ma aptekę w swoim 
mieście lub wiosce. Ewoluował też obraz farmaceuty – aptekarz 
jest dziś wysoko wykształconym ekspertem w zakresie leków, 
skupiającym uwagę na pacjencie, by służyć mu radą i oferować 
szereg usług. Obecnie jedna na trzy osoby wchodzące do 
hiszpańskiej apteki nie kupuje niczego, lecz korzysta z innych 
usług oferowanych przez apteki bądź nie decyduje się na zakup 
leku dzięki radzie farmaceuty82.

Wydatki na ochronę zdrowia

Hiszpania zdecydowała się na system ubezpieczeń 
społecznych, w którym każdy obywatel czerpie korzyści 
z państwa opiekuńczego w zakresie opieki zdrowotnej. Opieka 
ta jest zorganizowana w ramach Narodowego Systemu 
Zdrowia, który jest zarządzany w sposób zdecentralizowany 
na poziomie poszczególnych regionów. Ustawodawstwo 
krajowe ustanawia następujące cechy systemu: jest 
uniwersalny, bezpłatny i sprawiedliwy. Ludność, nawet 
nielegalni imigranci, ma prawo swobodnego dostępu do usług 
medycznych w ramach dość kompleksowego pakietu, w skład 
którego nie wchodzą jednak usługi optyczne i stomatologiczne 
(choć różni się to w poszczególnych regionach)83.

Czym jest opieka farmaceutyczna i jaką ma genezę

Od końca lat 90. Rada Generalna Stowarzyszenia Farmaceutów 
pracuje nad wdrażaniem usług opieki farmaceutycznej 
w hiszpańskich aptekach. W tym celu w 2002 r. opracowano 
Plan Strategiczny Rozwoju Opieki Farmaceutycznej. Jest to 
profesjonalny projekt obejmujący zestaw działań mających na 
celu ułatwienie dyfuzji, integracji i wdrożenia praktyki opieki 
wśród farmaceutów. Ostatecznym celem jest wzmocnienie 
aspektu opieki w roli farmaceuty poprzez odpowiednie 
dozowanie leków, doradzanie w sprawie samoleczenia oraz 
monitorowanie farmakoterapeutyczne84.

82 Spain: 50 Years of Training, Care and Education, PGEU, http://www.pgeu.eu/en/component/attachments/attachments.html?id=1041&task=download.
83 Ch. Economou, Health systems in transition Health 2010, 12.7.
84 Spain: 50 Years of Training, Care and Education, PGEU, http://www.pgeu.eu/en/component/attachments/attachments.html?id=1041&task=download.
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Katalog usług realizowanych przez system

Farmaceuci są zobowiązani prawnie do świadczenia 
następujących usług:

 • usługi doradcze,

 • monitorowanie farmakoterapii (wykrywanie, 
zapobieganie, likwidowanie/łagodzenie negatywnych 
skutków farmakoterapii),

 • wyrób leków na zamówienie,

 • nadzór farmakologiczny (raportowanie niepożądanych 
reakcji na lek),

 • badanie poziomu cukru,

 • badanie cholesterolu,

 • badanie ciśnienia,

 • mierzenie i ważenie.

W niektórych regionach farmaceuci mogą też oferować inne 
usługi, takie jak wydawanie metadonu pacjentom uzależnionym 
od opioidów lub inne usługi związane z uzależnieniami, jak 
wymiana strzykawek. Te usługi nie są jednak obowiązkowe 
i należy uzyskać akredytację, by móc je świadczyć85.

Źródła finansowania

W przeciwieństwie do innych usług, które są świadczone 
bezpłatnie, produkty farmaceutyczne, usługi ortopedyczne 
i protetyczne są współfinansowane przez użytkowników. 
Wkład w finansowanie wydatków na produkty farmaceutyczne 
przedstawia się następująco: 

 • apteka szpitalna – leki wydawane w szpitalach nie 
podlegają opłacie; 

 • leki na receptę – emeryci są zwolnieni z opłaty; osoby 
niebędące emerytami płacą 40 proc. ceny detalicznej 
(pozostałych 60 proc. jest fakturowanych przez apteki 
regionalnemu systemowi opieki zdrowotnej); 

 • pacjenci z AIDS/chorobą przewlekłą podlegają 10-proc. 
opłacie do wysokości 2,64 euro na receptę86.

Wszystkie wymienione usługi opieki farmaceutycznej, do 
których apteki są zobowiązane prawnie (oprócz wyrobu 
lekarstw), finansowane są z marży, którą apteki pobierają 
przy sprzedaży leków. Wyrób lekarstw jest finansowany przez 
system ochrony zdrowia na zasadzie fee for service. Pozostałe 
usługi, które są opcjonalne dla aptek, również finansowane są 
z budżetu systemu ochrony zdrowia87. 

Regulacje dotyczące leków OTC w obszarze opieki 
farmaceutycznej

Leki bez recepty są całkowicie odpłatne. W skład usług 
oferowanych w ramach hiszpańskiej opieki farmaceutycznej 
wchodzi porada dotycząca wyboru odpowiedniego środka bez 
recepty i jego użytkowania, a także ewentualne skierowanie 
danej osoby do lekarza88.

85 M.A. Gasteluruttia, M.J. Faus, F. & Fernández-Llimós, Providing patient care in community pharmacies in Spain, Annals of Pharmacotherapy 2005, 39.12: 2105-2110.
86 Spain, Health System Review, Health Systems in Transition 2010.
87 M.A. Gastelurrutia, M.J. Faus, F. & Fernández-Llimós, Providing patient care in community pharmacies in Spain, Annals of Pharmacotherapy 2005, 39.12: 2105-2110.
88 Ibidem.

Przykłady opieki farmaceutycznej z innych krajów | Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną  

59



Niemcy
Zakres opieki farmaceutycznej nie wychodzi tu daleko poza 
poradnictwo dotyczące stosowania leków. Mimo to każda 
nowo otwierana apteka musi być wyposażona w tzw. kącik 
porad, gdzie można dowiedzieć się wszystkiego o przepisanych 
lekach. Właścicielem apteki w Niemczech może być tylko 
farmaceuta, któremu udzielono zezwolenia na prowadzenie 
takiej działalności. Organizacją zrzeszającą farmaceutów 
w Niemczech jest ABDA – Federalny Związek Niemieckich 
Towarzystw Farmaceutycznych. ABDA jako organizacja 
jest świadoma problemów, jakie stoją przed systemem 
opieki zdrowotnej w Niemczech, takich jak starzejące się 
społeczeństwo czy brak specjalistów. Sami farmaceuci 
w Niemczech podkreślają konieczność dalszego zwiększania 
ich zakresu obowiązków, czego wyrazem może być wydanie 
dokumentu opisującego cele środowiska farmaceutycznego 
Apotheke 2030. Dokument ten opisuje, jak powinna wyglądać 
rola apteki i zakres usług, tak by stał się jednym z filarów 
systemu opieki zdrowotnej. Skupia się on na sposobie, w jaki 
apteki mogą wzmocnić swoją rolę w opiece zdrowotnej, 
współpracując z lekarzami i przedstawicielami innych 
zawodów medycznych

Wydatki na ochronę zdrowia

System niemiecki jest systemem zdecentralizowanym, 
w którym po stronie świadczeniodawców są stowarzyszenia 
lekarskie i organizacje szpitalne, a po stronie płatników – 
kasy chorych (publiczne i prywatne) oraz stowarzyszenia 
kas chorych. System ten jest oparty na zasadach 
ubezpieczeniowych. Większość osób objętych jest ustawowym 
ubezpieczeniem zdrowotnym (SHI). Od stycznia 2009 r. wszyscy 
obywatele objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 
mogą, bez względu na swoje zarobki, wybrać powszechną albo 
prywatną kasę chorych (dotychczas taki wybór miały jedynie 
osoby o zarobkach przekraczających określony poziom).

Katalog usług realizowanych przez system

Do zadań niemieckich farmaceutów należy przede 
wszystkim wydawanie leków gotowych oraz produkcja leków 
recepturowych, informowanie o leku, jego działaniu i sposobie 
zażywania, zwracanie uwagi na możliwe interakcje oraz 
działania uboczne89.

89 Jak funkcjonują apteki w Niemczech?, Polityka Zdrowotna, 11 stycznia 2016, http://www.politykazdrowotna.com/5331,jak-funkcjonuja-apteki-w-niemczech.
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Źródła finansowania

Podobnie jak w przypadku opieki medycznej również w opiece 
farmaceutycznej bardzo ważną rolę odgrywa ubezpieczenie 
zdrowotne. Pacjenci mający ustawowe ubezpieczenie 
zdrowotne (SHI) muszą dokonywać współopłaty za leki 
– stanowi ona 10 proc. ceny leku, lecz nie może przekroczyć 
10 euro. Resztę dopłaca SHI. W cenie leku uwzględnione 
są różne składowe, m.in. opłata farmaceutyczna za 
konsultację w sprawie lekarstw na receptę regulowana przez 
rozporządzenie w sprawie cen leków. Mówiąc ogólnie, jest 
to stała opłata w wysokości 8,35 euro za opakowanie90.

Ile wynoszą nakłady

Z 222,37 mld euro, które ustawowe ubezpieczenie zdrowotne 
(SHI) wydało w 2016 r., na opiekę farmaceutyczną przeznaczonych 
zostało 2,3 proc. To 0,163 proc. PKB Niemiec w 2016 r.91

Regulacje dotyczące leków OTC w obszarze opieki 
farmaceutycznej

Od czasu wdrożenia ustawy o reformie SHI w 2004 r. 
sektor farmaceutyczny znacznie się zmienił. Rynek został 
zliberalizowany. Dozwolony został handel produktami 
farmaceutycznymi przez Internet. W ściśle regulowanych 
warunkach farmaceuci mogą prowadzić więcej niż jedną aptekę, 
a w odniesieniu do leków OTC został wycofany wymóg jednolitej 
ceny. Od czasu wejścia w życie tej ustawy leki OTC nie są też 
refundowane przez SHI92.

90 German Pharmacies – Figures, Data, Facts, Federal Union of German Associations of Pharmacists, Niemcy, listopad 2017,  
https://www.abda.de/fileadmin/assets/ZDF/ZDF_2017/ABDA_ZDF_2017_Brosch_english.pdf.

91 Ibidem.
92 Health Systems in Transition. Germany, OECD 2014.
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Szwecja
W Szwecji istnieje około 900 aptek (oznacza to, że na 10 tys. 
mieszkańców przypada jedna apteka). Przez prawie 40 lat 
(1971–2009) sprzedaż leków osobom prywatnym była 
prowadzona przez monopol państwowy, czyli że   wszystkie 
szwedzkie apteki były zorganizowane w jedną, należącą do 
państwa, sieć Apoteket AB. Dopiero w 2009 r. wprowadzona 
została deregulacja umożliwiająca prowadzenie aptek 
podmiotom prywatnym. W szwedzkich aptekach praktykowana 
jest opieka farmaceutyczna, jednak nie dotyczy to wszystkich 
placówek. Opieka farmaceutyczna w Szwecji nazywana jest 
Bokad rådgivning med uppföljning (Doradztwo zarezerwowane 
z kontynuacją). Jest ona stałą częścią praktyki aptecznej w około 
260 spośród 900 aptek. Decyzja o tym, czy świadczyć opiekę 
farmaceutyczną, zależy od obciążenia pracą personelu apteki, 
zainteresowania poradnictwem oraz szacowanej przez zgłaszane 
przez pacjentów zapotrzebowanie na usługi doradcze.

Wydatki na ochronę zdrowia

Większość usług w dziedzinie zdrowia publicznego jest 
prowadzona na poziomie regionalnym i lokalnym w Szwecji. 
System opieki zdrowotnej jest w dużej mierze finansowany 
z podatków lokalnych. Zarówno rady powiatowe, jak i gminy 
nakładają proporcjonalne podatki dochodowe od ludności 
na pokrycie kosztów usług, które zapewniają. Jedynie około 
4 proc. populacji ma dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 
(VHI), w większości przypadków opłacane przez pracodawcę. 
Niewielką część całkowitego finansowania opieki zdrowotnej 
stanowią wydatki prywatne, głównie opłaty wnoszone przez 
użytkowników. Opłaty użytkowników za wizyty w służbie 
zdrowia lub pobyt w szpitalu określane są przez poszczególne 
rady okręgowe i gminy. Leki są częściowo refundowane 
z funduszu zdrowia. Współpłacenie za leki na receptę jest 
jednolite w całym kraju i w pełni regulowane przez rząd. Pacjent 
płaci pełne koszty za przepisane leki do 1100 SEK (122 euro), 
po czym poziom subsydium stopniowo wzrasta do 100 proc. 
Maksymalna kwota, jaką należy zapłacić za leki przepisane na 
receptę, wynosi 2200 SEK (244 euro) w skali roku.
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Czym jest opieka farmaceutyczna i jaką ma genezę

Do 2001 r. działania zorientowane na opiekę farmaceutyczną 
ograniczały się do projektów rozwojowych na małą skalę, 
które nie były wdrażane na terenie całego kraju. Począwszy 
od 1991 r. roczne kampanie tematyczne, skierowane do 
pacjentów z określonymi chorobami, takimi jak cukrzyca, astma, 
choroby skóry, demencja czy alergia, zostały przeprowadzone 
przez Apoteket AB. Celem było zwiększenie wiedzy na temat 
powszechnych chorób i doprowadzenie do lepszej terapii 
lekowej. Przykładowo, kręgi badawcze dla pacjentów, u których 
zdiagnozowano cukrzycę typu 2, prowadzili specjalnie 
przeszkoleni farmaceuci w aptekach środowiskowych; 
udowodniono, że są one możliwym sposobem edukacji 
tych pacjentów. Po kampaniach nacisk położono na 
identyfikację, rozwiązywanie i dokumentowanie problemów 
związanych z narkotykami. Od 2001 r., kiedy problemy 
związane z przyjmowaniem leków (drug related problems) 
są identyfikowane i rozwiązywane w standardowej usłudze 
aptecznej, powinny być klasyfikowane i dokumentowane 
w krajowej bazie danych. Szerszy rozwój nowoczesnej praktyki 
aptek środowiskowych w Szwecji rozpoczął się w 2002 r., kiedy 
opracowano i wdrożono usługę doradczą opartą w dużej 
mierze na zasadach dotyczących opieki farmaceutycznej. 
Usługa, pierwotnie zwana Läkemedelsprofiler (Zapisy 
dotyczące leków pacjenta), została początkowo wprowadzona 
na próbę w 11 aptekach.

Jak działa system

Ogólnym celem opieki farmaceutycznej w Szwecji jest wsparcie 
pacjentów interwencjami i poradami farmaceutycznymi w celu 
uzyskania optymalnego efektu leczenia farmakologicznego. 
Usługi te świadczone są przez farmaceutów i techników 
farmacji, którzy są specjalnie przeszkoleni w zakresie teorii 
i praktyki PC oraz umiejętności komunikacyjnych (w sumie 
siedem dni efektywnego treningu). Przed przystąpieniem 
do programu treningowego praktycy muszą zdać test 
z wiedzy o farmakologii. Na jedną aptekę przypada jeden 
lub dwóch lekarzy, co oznacza, że   pacjenci prawdopodobnie 
spotkają się z tym samym lekarzem po otrzymaniu usługi. 
Konsultacje w ramach usług opieki farmaceutycznej oparte 
są na wyciągach z krajowej bazy danych rejestrów aptecznych 
lub dokumentacji farmaceutycznej dotyczącej przepisanych 
leków. Dokumentacja udzielonej porady jest przeprowadzana 
z wykorzystaniem prostej formy elektronicznej. Wydruk 
formularza jest przekazywany pacjentowi, a papierowa kopia 
może być przechowywana w lokalnej aptece. Pacjenci są 
głównie rekrutowani do usług w lokalnych aptekach przez 
personel apteki. Ponadto każdy, kto przyjmuje leki na receptę 
i czuje, że potrzebuje ciągłego wsparcia lub poradnictwa 
farmaceutycznego, może się zdecydować na współpłacenie 
za takie usługi. Pacjenci mogą się dowiedzieć o usłudze 
z krajowych kampanii reklamowych i ulotek informacyjnych 
umieszczonych w poczekalniach aptek.

Katalog usług realizowanych przez system

Zakres usługi obejmuje zarezerwowane wstępne konsultacje 
(około 30 minut) w oddzielnej lub półotwartej części apteki 
i krótsze wizyty uzupełniające, które mogą się odbyć bez 
wstępnej rezerwacji.

Źródła finansowania

Apteki nie otrzymują żadnych płatności od stron trzecich za 
te usługi. Ich świadczenie jest dobrowolne i bezpłatne dla 
pacjenta. Finansowanie pochodzi z ogólnej marży państwowej 
sieci aptek Apoteket AB jako usługa publiczna.
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Finlandia
Opieka farmaceutyczna to w Finlandii zbiór różnych usług 
dostarczanych przez apteki. Najbardziej powszechną z nich jest 
udzielanie porad klientom, którzy odwiedzają aptekę. Badania 
wykazały, że to poradnictwo znacznie zmniejsza obciążenie 
podstawowej opieki zdrowotnej – o prawie 1 mld euro rocznie. 
Porady dotyczą głównie drobnych dolegliwości, takich jak bóle, 
problemy żołądkowe, problemy ze skórą i alergie. Farmaceuci 
i lekarze oszacowali, że prawie połowa ich klientów, którzy 
otrzymują porady dotyczące samoopieki w aptekach, unika 
wizyty u lekarza rodzinnego93.

Wydatki na ochronę zdrowia

W Finlandii istnieją dwa publiczne źródła finansowania usług 
zdrowotnych: finansowanie pochodzące z gmin oparte 
na podatkach i ubezpieczenie oparte na obowiązkowych 
składkach. Gminy finansują usługi opieki zdrowotnej leżące 
w ich gestii (z wyjątkiem leków ambulatoryjnych i kosztów 
transportu). NHI finansuje prywatną opiekę zdrowotną, 
służbową opiekę zdrowotną, koszty transportu i zasiłek 
chorobowy. Współfinansuje również leki na receptę, które 
pacjenci kupują w aptece. NHI finansowane jest ze składek 
pracodawców i pracowników oraz budżetu państwa. Gminy 
są odpowiedzialne za organizowanie usług zdrowotnych dla 
swoich mieszkańców. W tym celu pozyskują one fundusze 
z podatków komunalnych, z dotacji państwowych i opłat od 
użytkowników. Głównym źródłem finansowania przez gminy 
usług opieki zdrowotnej jest opodatkowanie94.

Katalog usług realizowanych przez system

We wszystkich aptekach – udzielanie porad dotyczących 
samoleczenia przy użyciu leków OTC. 

W około 100 aptekach na terenie kraju – usługa 
kompleksowego przeglądu leczenia (LHKA).

W około 10 aptekach na terenie kraju (nowy projekt) – tzw. 
punkty zdrowia (w aptekach pielęgniarki mogą np. wykonać 
szczepienie lub szereg prostych procedur, takich jak płukanie 
uszu czy usuwanie znamion i szwów).

93 The Association of Finnish Pharmacies 2015, Pharmacy, http://www.apteekkariliitto.fi/media/3-apteekkariliitto.fi/liitto/vuosikatsaukset/vuosikatsaus_2015_en.pdf.
94 Health Systems in Transition (HiT) profile of Finland, The Health Systems and Policy Monitor 2013,  

http://www.hspm.org/countries/finland21082013/livinghit.aspx?Section=6.6%20Pharmaceutical%20care&Type=Section.
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Jak działa system

W jego ramach udzielane są porady dotyczące samoleczenia, 
dokonywane są kompleksowe przeglądy leczenia (LHKA) 
i prowadzone są punkty zdrowia w aptekach.

Poradnictwo to podstawa. Zauważono bowiem, że niektórzy 
pacjenci nazbyt często korzystają z wizyt lekarskich, choć ich 
dolegliwości z powodzeniem można leczyć za pomocą leków 
OTC w połączeniu z poradą farmaceuty lub innego pracownika 
apteki. Farmaceuci i pracownicy aptek przekazują więc porady 
medyczne i pomagają klientowi w praktycznym ich wdrożeniu. 
Są przeszkoleni w zakresie rozróżniania symptomów drobnych 
chorób, które można leczyć, oraz tych, które są poważniejszymi 
przypadkami i niezbędna jest interwencja lekarza.

LHKA jest z kolei usługą farmaceutyczną wspierającą pracę 
lekarzy. Polega na rozwiązywaniu problemów związanych 
z leczeniem i farmakoterapią. Natomiast tzw. punkty zdrowia 
w aptekach to nowy rodzaj usługi aptecznej oferującej łatwy 
dostęp do usług zdrowotnych we współpracy z publicznym 
sektorem opieki zdrowotnej. Wymaga ona licencji wydanej 
przez regionalną państwową agencję administracyjną oraz 
lekarza odpowiedzialnego za udzielenie świadczenia. Klienci 
płacą za tę usługę. Health Point oferuje klientom możliwość 
skorzystania z usług opieki zdrowotnej również w miejscach, 
w których centrum zdrowia jest daleko lub trudno jest umówić 
się na wizytę. Do tej pory otwarto 10 punktów zdrowia.

Źródła finansowania

Dochody aptek w Finlandii pochodzą z marży, którą doliczają 
one do ceny leków. Apteki nie mają dowolności w ustalaniu 
cen lekarstw, są one takie same na terenie całego kraju. 
Koszty leków na receptę pokrywane są po części przez 
obywateli, a po części są refundowane przez NHI. Apteki nie 
otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za świadczenie usług, 
takich jak LHKA czy poradnictwo. Otrzymują one natomiast 
wynagrodzenie za usługi oferowane w punktach zdrowia, za te 
usługi pacjenci płacą ze swojej kieszeni.

Regulacje dotyczące leków OTC w obszarze opieki 
farmaceutycznej

FIMEA, Fińska Agencja Leków, opublikowała w styczniu 2015 r. 
krajowy program dotyczący leków bez recepty. Program ten 
koncentruje się na ogólnych zasadach i celach określonych dla 
leków stosowanych w samoleczeniu, a także na możliwościach 
oferowanych przez tego typu produkty lecznicze. Oprócz 
odpowiedniego doboru leków OTC udana terapia wymaga 
porady i wskazówek w połączeniu z monitorowaniem 
przyjmowania leku. Jedną z inicjatyw FIMEA w celu zapewnienia 
bezpiecznego i dobrze kontrolowanego zakresu takich leków 
było przedstawienie nowej kategorii leków OTC, które można 
kupić tylko wtedy, gdy otrzymało się określone zalecenia 
dotyczące ich przyjmowania od farmaceutów. Pozwoli to 
dodatkowo ograniczyć koszty opieki zdrowotnej. Firmy 
farmaceutyczne szybko zareagowały na możliwości oferowane 
przez FIMEA i wkrótce nowe produkty w tej kategorii stały się 
dostępne, np. w leczeniu bólu czy migreny95.

95 The Association of Finnish Pharmacies 2015, Pharmacy, http://www.apteekkariliitto.fi/media/3-apteekkariliitto.fi/liitto/vuosikatsaukset/vuosikatsaus_2015_en.pdf.
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Słownik pojęć i skrótów
Antybiotykoterapia – metoda lecznicza stosowana w medycynie polegająca na stosowaniu antybiotyków (substancją 
pochodzenia biologicznego, która stosowana w niewielkich ilościach hamuje wzrost drobnoustrojów). 

ABDA (Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände; ang. Federal Union of German Associations of Pharmacists) 
– Federalny Związek Niemieckich Towarzystw Farmaceutycznych, reprezentuje na poziomie ogólnokrajowym, zarówno izby 
aptekarskie, jak i zrzeszenia aptekarzy. 

AI (ang. Artificial Intelligence) – sztuczna inteligencja: dziedzina nauki zajmująca się badaniem mechanizmów ludzkiej inteligencji 
oraz modelowaniem i konstruowaniem systemów, które są w stanie wspomagać lub zastępować inteligentne działania człowieka.

ChUK – Program profilaktyki chorób układu krążenia.

CSIOZ – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest państwową jednostką budżetową działającą od sierpnia 2000 r. 
Wykonuje głównie zadania z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego obejmujące organizację i ochronę zdrowia oraz 
wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz.

EpSOS (ang. European Patient – Smart Open Services) – projekt europejski związany z rozwojem nowych technologii 
komunikacyjnych, a także nowych, zintegrowanych usług elektronicznych udostępnianych w obszarze zdrowia (tzw. e-Zdrowie) 
w krajach UE, zapewniających bezpieczny dostęp do informacji o zdrowiu pacjenta, w szczególności do historii jego choroby 
i elektronicznych recept dostępnych pomiędzy systemami opieki zdrowotnej poszczególnych krajów członkowskich.

FDA (ang. Food and Drug Administration) – Agencja Żywności i Leków, amerykańska instytucja rządowa zajmująca się kontrolą 
żywności i paszy, suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych, urządzeń emitujących 
promieniowanie (w tym niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w USA, znana z rygorystycznych 
przepisów dotyczących dopuszczania leków do obrotu, a także nakazujących producentom przestrzeganie procedur oraz 
informowanie pacjentów o zagrożeniach związanych ze stosowaniem leków.

FIMEA – Fińska Agencja Leków; skupia się głównie na kontroli w sektorze farmaceutycznym, regulacji produktów leczniczych 
i ocenie farmakoterapii.

FIP – Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna z siedzibą w Hadze; celem działania FIP jest wymiana doświadczeń, wspieranie 
rozwoju nauk farmaceutycznych oraz współdziałanie z innymi organizacjami międzynarodowymi, m.in. Europejską Federacją Nauk 
Farmaceutycznych (EUFEPS) i wybranymi agendami ONZ (m.in. WHO).

LHKA – Usługa kompleksowego przeglądu leczenia wspierająca pracę lekarzy i zajmującą się różnymi problemami związanymi 
z leczeniem medycznym i pomagającą zapewnić odpowiednie leczenie dla klientów.

OTC – Over-the-counter, leki wydawane bez recepty lekarskiej.

POChP – Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. 

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia, państwowa jednostka organizacyjna, która w systemie powszechnej opieki zdrowotnej 
zajmuje się finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Środki, które NFZ przeznacza na finansowanie, pochodzą ze składek na 
ubezpieczenie zdrowotne.
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