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Wydarzenia ostatnich tygodni związane z sytuacją w służbie zdrowia, jak również 
szereg wcześniejszych sytuacji kryzysowych dowodzą, że ustanowienie nowego systemu 
ochrony zdrowia jest jednym z zadań priorytetowych realizowanego programu naprawy 
państwa. Praktyka stosowania jedynie doraźnych rozwiązań, tym bardziej częściowego 
zaspokajania potrzeb płacowych poszczególnych grup zawodowych, nie może 
zagwarantować ani podstawowych praw pacjenta, ani doprowadzić do stabilizacji 
zawodowej i ekonomicznej pracowników służby zdrowia. 

Mając na względzie obecną sytuację pozwalam sobie zwrócić uwagę Pana 
Prezydenta na działalność powołanego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w lipcu 2006 
roku Zespołu eksperckiego ds. reformy systemu ochrony zdrowia, którego zadaniem było 
przygotowanie propozycji założeń optymalnego systemu ochrony zdrowia, przy istniejących 
uwarunkowaniach i możliwościach oraz odpowiednio wykorzystującego rozwiązania 
przyjęte w innych państwach. 

W dniach 3 i 10 lipca br. w Urzędzie Rzecznika odbyły się publiczne debaty 
połączone z konferencjami prasowymi, podczas których zaprezentowane zostały 
wypracowane przez ekspertów założenia postulowanego systemu ochrony zdrowia. 

Chciałbym podkreślić następujące elementy konstrukcyjne systemu, których 
przyjęcie pozwoli stworzyć warunki realizacji zagwarantowanych w Konstytucji praw 
obywateli: 
1. Korelacja solidaryzmu społecznego z suwerennością jednostki, 
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2. Skonstruowanie trój-filarowego systemu, wykorzystującego doświadczenia reformy 
emerytalnej, 

3. Demonopolizacja płatnika na poziomie koszyka świadczeń gwarantowanych, 
4. Zdefiniowanie nowej roli samorządu terytorialnego, wzmacniającej bezpieczeństwo 

zdrowotne obywateli. 

Trzecia część debaty - poprzedzona rozmowami z zainteresowanymi projektem 
środowiskami - nastąpi we wrześniu bieżącego roku. 

Mam nadzieję, że inicjatywa Zespołu działającego przy Rzeczniku Praw 
Obywatelskich spotka się z życzliwym przyjęciem Pana Prezydenta. Licząc na 
zainteresowanie Pana Prezydenta, przekazuję w załączonych materiałach rozwinięcie wyżej 
wymienionych tez oraz prezentację programu. Bylibyśmy szczęśliwi gdybyśmy mogli -
wraz z ekspertami i Przewodniczącą Zespołu, Panią prof. Eweliną Nojszewską -
przedstawić go Panu Prezydentowi. 

Osiągnięcie konsensusu społecznego co do podstawowych założeń reformy ochrony 
zdrowia wymaga wcześniejszej, ogólnospołecznej debaty. Z uwagi na kluczowe dla reformy 
państwa znaczenie takiej reformy zwracam się do Pana Prezydenta z usilną prośbą aby 
mogła się ona odbyć pod Jego Wysokim Patronatem. 

Łączę wyrazy szacunku 
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