Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej - początek drogi

Zamysł "konstrukcji" tej ksiąŜki narodził się podczas l Międzynarodowego Kongresu "Rola ubezpieczeń w
ochronie zdrowia", zorganizowanego przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń wspólnie z Vermont Insurance Institute
(USA), który odbył się 24-26 listopada 1999 r. w Krakowie. Kilka zamieszczonych tutaj tekstów opartych jest na
referatach i materiałach prezentowanych na tym Kongresie.
Strukturę poszczególnych części i rozdziałów ksiąŜki wypełniły ponadto teksty pozyskane od autorów wystąpień
na innych konferencjach, krajowych i zagranicznych, w tym głównie na konferencji "Assureurs frangais/Assureurs
des pays d'Europe centrale et orientale" w ParyŜu, w lipcu 2000 r.. Dodatkowo praca zawiera opracowania,
których problematyka dotyczy wątków tematycznych podjętych w trakcie konferencji, sympozjów i seminariów
organizowanych przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń w latach 1999-2001. Niewątpliwie przyczyniły się one do
zainicjowania procesu organizowania się grup zawodowych, instytucji i osób odpowiedzialnych za słuŜbę zdrowia
w Polsce, do powstawaniu nowego, specyficznego środowiska i zarazem lobby na rzecz reformy opieki
zdrowotnej. Przede wszystkim jednak owe spotkania były waŜnym forum kształtowania się naszych wyobraŜeń o
optymalnym systemie opieki zdrowotnej oraz roli, miejscu i charakterze ubezpieczeń w tym systemie.
Naszym celem jest więc wypełnienie, przynajmniej po części, tej waŜnej luki, jaka czasem powstaje przy
wprowadzaniu wielkich społecznych reform - braku powszechnej, publicznej dyskusji nad załoŜeniami i
moŜliwościami realizacji tych reform.
Przedmiotem pracy jest przedstawienie, na podstawie wybranych parametrów, aktualnego stanu ochrony zdrowia
w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, prognoza zmian, jakie powodują reformy w poszczególnych
krajach, oraz - na tym tle - określenie najwaŜniejszych uwarunkowań rozwoju systemu ochrony zdrowia w naszym
Regionie. W pracy pojawia się równieŜ argumentacja na rzecz dołączenia do systemu powszechnych
ubezpieczeń zdrowotnych komplementarnego systemu uzupełniającego, który utworzyłyby komercyjne
towarzystwa ubezpieczeniowe.
W ksiąŜce znalazły się teksty zarówno wybitnych naukowców-autorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia (z
Niemiec, Rosji, USA, Szwajcarii, Australii, Kanady, jak i niemal wszystkich krajów Europy Środkowej i
Wschodniej), przedstawicieli poszcze- gólnych środowisk i grup zawodowych związanych z ochroną zdrowia, jak i
polityków, którzy system ratowania Ŝycia i ochrony zdrowia w ciągu ostatnich kilku lat organizo- wali i nadzorowali.
Przyjęto zasadę prezentowania poszczególnych tekstów w postaci, w jakiej zostały nadesłane przez autorów, z
zachowaniem ich oryginalnego języka. Próby tłumaczeń, wobec braku wspólnych pojęć, terminów, krzyŜowania
się ich zakresów znaczeniowych, uznano za zbyt ryzykowne. Dlatego Redakcja Krajowego Instytutu Ubezpieczeń
przygotowała jedynie tłumaczenia skrótów tekstów oryginalnych.
Wobec ogromnej róŜnorodności, a nierzadko wręcz kontrowersji, w poglądach prezentowanych przez
poszczególnych autorów, na zakończenie ksiąŜki, zamiast próby formułowania ocen, zaleceń, czy choćby
uogólniających podsumowań, przedstawiono wnioski, jakie płynąć mogą z dotychczasowych reform systemu
ochrony zdrowia w Polsce. Autor ograniczył się przy tym głównie do tych refleksji, które - w jego przekonaniu mogą okazać się uŜyteczne w dalszych pracach nad kształtowaniem optymalnego systemu ratowania Ŝycia i
ochrony zdrowia nie tylko w Polsce ale równieŜ w innych krajach naszego Regionu.

