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Choroby serca i układu krążenia od lat pozostają głów-
nym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia i przy-
czyniają się do największej liczby zgonów Polaków. 

Największym wyzwaniem polskiej kardiologii 
jest zapewnienie opieki na najwyższym poziomie 
wszystkim potrzebującym pacjentom w akceptowal-
nym czasie. Nowoczesne leczenie, prowadzone przez 
zespoły dobrze wykształconych kardiologów w spe-
cjalistycznych ośrodkach, wyposażonych w najno-
wocześniejszą aparaturę, powinno być dostępne dla 
każdego mieszkańca naszego kraju. To jest zadanie, 
które przyświeca działaniom podejmowanym przez 
krajowego konsultanta, ministerstwo zdrowia i rząd.

W pierwszej kolejności potrzebne są zmiany 
organizacyjne. Nowy model opieki koordynowanej 
w kardiologii leży u podstaw krajowej sieci kardio-
logicznej. Każda osoba potrzebująca diagnostyki 
i leczenia powinna zostać otoczona opieką bez zbęd-
nej zwłoki. Pierwszym wyzwaniem dobrze funkcjo-
nującego systemu opieki jest zidentyfikowanie tych 
pacjentów, którzy potrzebują pomocy w pierwszej 

kolejności. Aktualne rozwiązania systemowe nie 
zapewniają skutecznego triażu, czyli uporządkowania 
pacjentów oczekujących na świadczenia. Funkcjonu-
jący podział na przypadki pilne i planowe jest daleki 
od potrzeb, w dodatku zbyt długie oczekiwanie na 
konsultacje lub zabiegi sprawia, że stan pacjentów 
- określony w momencie skierowania - dynamicz-
nie się zmienia do momentu spotkania z kardiolo-
giem. Dlatego konieczne jest aktywne zarządzanie 
listą oczekujących, którego podstawę stanowi trafna 
ocena stanu zdrowia dokonana przez specjalistę 
i krótki czas oczekiwania na potrzebne procedury 
diagnostyczne oraz rozpoczęcie leczenia.

 
Zmiany organizacyjne są potrzebne 

przede wszystkim po to, aby pacjent, który 
tego potrzebuje, mógł szybko uzyskać pierw-
szy kontakt z kardiologiem. Pierwsza kon-
sultacja nie zapewni zupełnego wyleczenia 
i rozwiązania problemu, ale stanowi początek 
ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej. Wprowadzając 
pilotaż opieki koordynowanej w formie sieci kardiolo-
gicznej deklarujemy, że pacjent z podejrzeniem choroby 
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wyspecjalizowanego w realizacji podstawowych 
zadań diagnostycznych i terapeutycznych, odgrywa-
jącego mniejszą rolę w systemie opieki oraz ambula-
torium przyszpitalnego, które może bez hospitalizacji 
wykonywać większość procedur, aktualnie odbywa-
jących się w szpitalach. Przyszpitalne ambulatoria, 
mając dostęp do pełnego zaplecza szpitalnego, mogą 
wykonywać pełną diagnostykę nieinwazyjną, więk-
szość diagnostyki inwazyjnej i przeprowadzać bar-
dzo wiele zabiegów. Procedury ambulatoryjne mogą 
być dzięki temu realizowane szybciej i dla większej 
liczby pacjentów, taniej, bezpieczniej, i ze znacznie 
mniejszym stresem doświadczanym przez chorych.

posiada wiedzę i możliwości, aby poradzić sobie 
z podstawowym leczeniem nadciśnienia. Jeśli 
natomiast pojawiają się wątpliwości i w odniesie-
niu do danego pacjenta lekarz rodzinny chciałby 
zasięgnąć opinii specjalisty, zgodnie 
z założeniem opieki koordynowanej 
będzie miał taką możliwość. W zde-
cydowanej większości przypadków, 
po konsultacji i jednej wizycie u kar-
diologa, ten pacjent wróci do pod-
stawowej opieki zdrowotnej. Lekarz 
rodzinny szybko uzyska odpowiedzi 
na swoje wątpliwości, a specjalista 
będzie mógł zajmować się kolejnymi 
przypadkami wymagającymi jego 
konsultacji.

W ograniczonej liczbie przypadków okaże się, 
że u pacjenta skierowanego przez POZ do specja-
listycznej przychodni występuje np. nadciśnienie 

Jednym z zasadniczych celów zmian 
organizacyjnych jest ambulatoryza-
cja. Diagnostyka i proces leczenia 
powinny przebiegać poza szpitalem 
w takim stopniu, w jakim to tylko 
możliwe. Tworząc system opieki ko-
ordynowanej w postaci sieci kardio-
logicznej idziemy w kierunku me-
dycyny ambulatoryjnej. Otwieranie 

kolejnych oddziałów szpitalnych i zwiększanie liczby 
łóżek nie jest uzasadnione ani względami medyczny-
mi, ani zasobami kadrowymi, ani rozwiązaniami sys-
temowymi. Hospitalizacja chorego powinna być trak-
towana jako opcja ostateczna, kiedy zawiodą inne 
możliwości. Niesie ona bowiem za sobą podwyższo-
ne ryzyko dla pacjenta, związane z zakażeniami szpi-
talnymi, a także oderwanie pacjenta od komfortowe-
go przebywania w warunkach domowych, oderwanie 
od pracy, stres związany ze zmianą otoczenia - czyli 
czynniki, których należy unikać, ponieważ mają nega-
tywny wpływ na jakość życia i bezpieczeństwo. 

Zmiany w organizacji ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej powinny prowadzić do wykształce-
nia się dwóch różnych form ambulatoriów: zwykłego,  

Odpowiednia koordynacja opieki zapewni, że ruch 
na ścieżce pacjenta odbywać się będzie w dwóch 
kierunkach. Dzięki temu możliwe będzie jednocze-
śnie otoczenie opieką większej liczby pacjentów oraz 
skrócenie czasu oczekiwania na kontakt ze specjali-
stą. Drogę pacjenta inicjuje lekarz rodzinny, kierują-
cy na konsultację do specjalistycznego ośrodka kar-
diologicznego. Wystawiając skierowanie, deklaruje 
on gotowość do przyjęcia pacjenta z powrotem, po 
zakończeniu diagnostyki lub leczenia. W zależności 
od stopnia zaawansowania choroby, ścieżka pacjenta 
może być dłuższa lub krótsza, zakończyć się w opie-
ce ambulatoryjnej lub w szpitalu, lecz wcześniej czy 
później lekarz rodzinny przyjmuje go z powrotem 
i otacza swoją opieką. Dzięki ponownemu przejęciu 
odpowiedzialności przez podstawową opiekę zdro-
wotną, pacjent zwalnia miejsce w specjalistycznej 
poradni dla kolejnych, potrzebujących diagnostyki 
lub leczenia. 

Trwająca przez dwa lata pandemia nasiliła 
konieczność wprowadzenia zasad organizacyjnych, 
które pomogą w rozładowaniu kolejek wywołanych 
tzw. długiem zdrowotnym. Koordynacja opieki na 
ścieżce pacjenta z chorobami serca - to skierowana 
do lekarzy rodzinnych oferta, związana z wprowa-
dzaniem sieci kardiologicznej, która ma ułatwić ich 
pracę. Opieramy ją nie na wyższych wycenach czy 
dodatkowych przychodach, ale na organizacyjnym 
rozwiązaniu problemu. Lekarzy POZ nie chcemy 
przekonywać wyższą wyceną ani dodatkowymi 
pieniędzmi, tylko przekonywać prostym sposobem 
rozwiązania problemu. 

Obecnie 60 proc. skierowań pacjentów przez 
lekarzy rodzinnych do kardiologa dotyczy rozpo-
znanego nadciśnienia tętniczego, czyli schorze-
nia, którego rozpoznanie i leczenie jest możliwe 
w zdecydowanej większości przypadków na 
poziomie POZ. Z pewnością każdy lekarz rodzinny 

1.1. Ambulatoryzacja kardiologii

1.2.  Dwukierunkowa ścieżka pacjenta z podstawową rolą 
lekarza rodzinnego

POZ

POZ

LEKARZ POZ

LEKARZ POZ

KONSULTACJA
KARDIOLOGICZNA

Diagnostyka 
i proces leczenia 

powinny 
przebiegać 

poza szpitalem 
w takim stopniu, 
w jakim to tylko 

możliwe.

kardiologicznej, skierowany przez lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej, może w ciągu miesiąca uzy-
skać konsultację u specjalisty kardiologa. W ramach 
pilotażu obejmuje to cztery obszary terapeutyczne, ale 
docelowo będzie dotyczyć wszystkich chorób kardiolo-
gicznych. Pierwsza specjalistyczna konsultacja stanowi 
podstawę do oceny, czy rzeczywiście u pacjenta mamy 
do czynienia z problemem kardiologicznym wymaga-
jącym dalszych działań, a następnie - w razie potrzeby 
- do zaplanowania dalszej diagnostyki i ewentualnego 
leczenia. 

Najczęstszym problemem kardiologicznym jest 
choroba niedokrwienna serca, a następnie nadciśnie-

nie tętnicze, które dotyczy ogromnej części naszej 
populacji. Jednocześnie, z uwagi na starzejące się 
społeczeństwo, systematycznie wzrasta liczba 
pacjentów z niewydolnością serca, co jest również 
efektem skuteczności kardiologii - ratujemy pacjen-
tów w ostrej fazie zawałów, którzy po ich przebyciu 
mają różne formy uszkodzenia serca. Wzrasta także 
liczba pacjentów z wadami zastawkowymi, zwłasz-
cza degeneracyjnymi, które dotyczą pacjentów 
w zaawansowanym wieku. Te obszary należy uznać 
za priorytetowe, natomiast zmiany organizacyjne 
należy wprowadzać stopniowo do wszystkich obsza-
rów polskiej kardiologii. 

W zdecydowanej 
większości 
przypadków, 
po konsultacji 
i jednej wizycie 
u kardiologa, ten 
pacjent wróci 
do podstawowej 
opieki 
zdrowotnej. 
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Jakość opieki powinna być najważniejszym  
celem wszystkich zmian organizacyjnych. Pacjent 
chce się leczyć w ośrodku dobrym a nie bliskim. 
Potencjał polskich ośrodków kardiologicznych jest 
nadmiernie rozproszony, co niekorzystnie wpływa za-
równo na jakość, jak i - paradoksalnie - na dostęp do 
opieki. Wykorzystując rozwój komunikacji i transpor-
tu, możemy zagwarantować szybki dostęp do specja-
listycznej opieki w silnych ośrodkach, mieszczących 
się w głównych miastach poszczególnych woje-
wództw. Wyjątek od tej reguły stanowi sieć ośrodków 
leczenia zawałów, ale już aktualnie jest ona wystar-
czająco gęsta i nie ma potrzeby tworzenia kolejnych. 

Ograniczone zasoby kadrowe należy wykorzysty-
wać w optymalny sposób, koncentrując je w mocnych 
ośrodkach i przekształcając słabe, nieistotne ośrodki 
peryferyjne. Liczba kardiologów w Polsce utrzymuje 
się na poziomie średniej europejskiej. Kłopoty z dostę-
pem do specjalistów w niektórych ośrodkach mogą być 
spowodowane ich nierównym rozmieszczeniem, ale 
przede wszystkim wynikają ze złej organizacji opieki. 
W stosunku do potrzeb i zasobów, w Polsce funkcjonuje 
zbyt wiele ośrodków kardiologicznych, niektóre z nich - 
niewielkie, nie dysponujące specjalistycznymi zasobami 
- są niepotrzebnie utrzymywane. Optymalnym rozwią-
zaniem problemów kadrowych jest lepsze zarządzanie. 
Brak chętnych specjalistów do pracy w małych miejsco-
wościach - to ogólny trend cywilizacyjny, który jest nie 
do zatrzymania, a zatem powinien zostać uwzględniony 
także przy reorganizacji systemu ochrony zdrowia.

Konkurowanie mniejszych ośrodków o zatrud-
nienie specjalistów, oparte najczęściej na podwyż-
szaniu wynagrodzenia znacznie powyżej średniej 
rynkowej, jest szkodliwe zarówno dla jakości opieki 
kardiologicznej jak też - w dłuższej perspektywie - 
dla samych lekarzy. Z punktu widzenia systemowego 
są to nieefektywnie wydawane pieniądze. Kardiolo-
dzy zatrudnieni w małych ośrodkach pracują samo-
dzielnie lub w niewielkich grupach, mają trudności  

z podnoszeniem kwalifikacji i są zmuszeni do pro-
wadzenia całościowej opieki, co stwarza barierę 
dostępu dla nowych pacjentów. Ich czas i kompe-
tencje są wykorzystywane nieefektywnie. Powinni 
gromadzić się w większych zespołach, pracujących 
w najlepszych ośrodkach i centrach doskonałości - 
tam, gdzie są wykonywane specjalistyczne badania 
i zabiegi. Budowany system sieci kardiologicznej ma 
to zapewnić. 

Wiedza i kompetencje powinny się koncentro-
wać w większych ośrodkach regionalnych, ale jed-
nocześnie dostęp do tych ośrodków musi być łatwy 
i szybki, na podstawie skierowania lekarza rodzin-
nego. W przeciwnym razie pacjenci nie będą mieli 
motywacji, aby zabiegać o leczenie w ośrodku odle-
głym od ich miejsca zamieszkania. Podstawowym 
założeniem rozwijania regionalnego centrum dosko-
nałości musi być jego dostępność w krótkim czasie 
od konsultacji lekarza rodzinnego. 

Większy, specjalistyczny ośrodek kar-
diologiczny pozwala lepiej zorganizować 
pracę, nie jest uzależniony od pojedyn-
czych pracowników, przez co racjonalniej 
kształtuje system wynagrodzeń i motywa-
cji finansowej. Ponieważ prowadzi lecze-
nie znacznie większej liczby pacjentów 
jednocześnie, procedury wykonywane 
są bezpieczniej, na wyższym poziomie. Wyższa jakość 
wynika z doświadczenia ośrodka oraz z doświadcze-
nia konkretnego lekarza. Jest to szczególnie widoczne 
w specjalnościach zabiegowych, a przecież kardiologia 
jest w znacznej części dyscypliną zabiegową, obej-
mującą szerokie spektrum procedur diagnostycznych 
i terapeutycznych.

Zmiany organizacyjne dotyczące sieci ośrodków 
kardiologicznych, wprowadzane w ramach pilotażu 
Krajowej Sieci Kardiologicznej, stanowią istotny 
element Narodowego Programu Leczenia Chorób 

tętnicze oporne lub wtórne, wymagające bardziej 
skomplikowanej diagnostyki. W takiej sytuacji  
pacjent pójdzie dalej ścieżką opieki koordynowa-
nej do bardziej specjalistycznych ośrodków. Dzięki 
temu oferta wypracowana w ramach sieci kardio-
logicznej pozwoli lekarzowi rodzinnemu uzyskać 
potrzebne specjalistyczne wsparcie i rozstrzygnię-

Opieka koordynowana stworzy możliwości lepszego 
wykorzystywania kompetencji i możliwości tych leka-
rzy kardiologów, którzy - posiadając odpowiednią wie-
dzę - nie zawsze mają dostęp do najlepszej diagnostyki 
i nie zawsze mogą stosować optymalną terapię, ponie-
waż pracują w niewielkich ośrodkach, oddalonych od 
najważniejszych centrów doskonałości. Wiele poradni 
kardiologicznych nie ma dostępu do pełnej diagnostyki 
i nie zapewnia lekarzowi odpowiedniego wsparcia ani 
rozwoju. Tymczasem biorąc pod uwagę szybki rozwój 
nowoczesnych technologii i nauk medycznych, kardio-
lodzy powinni przede wszystkim dbać o nieustanne 
rozwijanie swojej wiedzy. Optymalne wykorzystanie 
ich kompetencji - to konsultowanie chorych, udzielanie 
specjalistycznych wskazówek, podejmowanie strate-
gicznych decyzji odnośnie diagnostyki i leczenia.

Celem wprowadzanych zmian 
organizacyjnych jest przywróce-
nie roli kardiologa jako konsultanta 
i eksperta, a nie lekarza sprawującego 
stałą opiekę nad wszystkimi chorymi. 
Sieć kardiologiczna pozwoli lepiej 
wykorzystywać potencjał najlepszych 
ośrodków kardiologicznych oraz na 
ich wzmacnianie. W konsekwencji 
powstanie system opieki, w ramach 
którego praktyki POZ zostaną pod-

łączone do specjalistycznych przychodni, a te z kolei 
będą związane ze szpitalami. Opieka nad pacjentami, 
potrzebującymi konsultacji, będzie przebiegać w formie 
dwukierunkowej, szybko działającej ścieżki, pozwalają-
cej na efektywne wykorzystywanie zasobów kadrowych. 

cie wątpliwości, które pojawiają się w trudniej-
szych przypadkach. Podniesie to bezpieczeństwo 
jego praktyki, a jednocześnie bezpieczeństwo 
pacjenta, ponieważ znacznie wzrośnie pewność, że 
rozpoznanie jest prawidłowe a terapia optymalna, 
przynosząca potrzebne rezultaty. 

1.3. Rola kardiologa jako konsultanta i eksperta

1.4. Koncentracja leczenia specjalistycznego

Dwukierunkowa ścieżka opieki dzisiaj nie funkcjonuje, 
przez co pacjenci tkwią w kolejkach do specjalistów. 
Bez zmian organizacyjnych, nawet jeśli liczba kardio-
logów znacząco wzrośnie, dostęp do nich będzie nadal 
utrudniony, ponieważ znaczną część swojego czasu 
nadal będą poświęcać na prowadzenie stałej opieki, 
której symbolem jest wypisywanie recept na leki na 
nadciśnienie. 

Oczywiście istnieje również grupa pacjentów, 
bardzo ograniczona, którzy wymagają stałej, specja-
listycznej opieki na najwyższym poziomie. Zaliczają 
się do nich chorzy na rzadkie choroby, szczególnie 
trudne przypadki czy pacjenci po transplantacji serca. 
Oni pozostaną pod stałą opieką kardiologów, pracu-
jących w specjalistycznych ośrodkach. Jednak zdecy-
dowana większość pacjentów może być - i powinna 
być - leczona na poziomie podstawowym. Ich leczenie 
powinno być prowadzone możliwie bezpiecznie, czyli 
w kontakcie z kardiologiem - konsultantem, na różnym 
poziomie, w zależności od stopnia skomplikowania 
problemu. 

Sieć 
kardiologiczna 
pozwoli lepiej 

wykorzystywać 
potencjał 

najlepszych 
ośrodków 

kardiologicznych 
oraz na ich 

wzmacnianie.
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Wiedza 
i kompetencje 
powinny się 
koncentrować 
w większych 
ośrodkach 
regionalnych.
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nator - konkretna osoba, z którą pozostaje w kontak-
cie i od której może uzyskać niezbędne informacje. 
Sekretarka medyczna w roli koordynatora jest w sta-
nie znacznie skuteczniej od pacjenta egzekwować 
uzyskanie terminu wizyty czy odpowiedzi na pyta-
nia, a także zaplanować dalsze kroki postępowania 
w odpowiednim czasie. Takie rozwiązanie propo-
nujemy we wdrażanej sieci kardiologicznej. Oprócz 
rozwiązania problemów logistycznych, zwiększa ono 
bezpieczeństwo pacjenta, pomaga w skierowaniu do 
właściwego ośrodka i daje gwarancję odpowiedniej 
jakości opieki. 

Osoba koordynatora powinna pojawiać się na 
samym początku ścieżki pacjenta, już w momen-
cie, gdy u lekarza rodzinnego rodzi się podejrzenie 
choroby kardiologicznej i rozpoczyna proces dia-
gnostyczny. Personel medyczny pracujący w zespole 
POZ powinien nawiązać kontakt z pacjentem, dbać 
o jego odpowiednie poinformowanie i w jego imie-
niu natychmiast sprawdzać możliwości umówienia 
na potrzebne kolejne wizyty i badania. W ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej musi funkcjonować 
zespół - biuro lekarza, składające się z kompetent-
nych pracowników różnego szczebla, wykonują-
cych poszczególne czynności, skoncentrowanych na 
sprawnym obsłużeniu potrzeb pacjenta.

Wizja zmian organizacyjnych zakłada, że sekretarki 
czy asystentki medyczne będą wyręczały kardiolo-
gów w części pracy, przy czynnościach nie wymaga-
jących kompetencji lekarskich. Tę funkcję powinny 
sprawować osoby z praktycznym doświadczeniem 
pracy w ośrodkach kardiologicznych, ponieważ nie-
zbędnych kompetencji nie da się opanować w spo-
sób teoretyczny, w czasie studiów. Szkolenie tych 
osób i przygotowywanie do bardzo odpowiedzialnej 
pracy w roli koordynatora ścieżki pacjenta powinno 
się odbywać przede wszystkim poprzez zbieranie do-
świadczenia. 

W ośrodkach kardiologicznych są takie osoby, 
które mają wieloletnie doświadczenie i wiedzę, doty-
czącą procesu diagnostyki i leczenia, znają współpra-
cujące ośrodki i komórki organizacyjne do których 
należy kierować pacjenta. Funkcja koordynatora jest 
bardzo ważna także dla pacjentów, którzy w dużej 
części czują się zagubieni, mają kłopoty ze zrozumie-
niem ścieżki postępowania, nie zawsze potrafią się 
wykazać odpowiednią otwartością i determinacją 
w uzyskaniu informacji, umówieniu się na badanie 
lub konsultację czy wybranie odpowiedniego spe-
cjalisty. 

Właściwa organizacja opieki powinna opierać 
się na założeniu, że pacjenta prowadzi jego koordy-

Połączenie zróżnicowanego doświadczenia, anali-
za danych z kilku perspektyw, konfrontacja różnych 
punktów widzenia - to zalety podejścia zespołowego, 
korzyści wynikające z przeprowadzenia konsylium. 
Jest to również najlepsza droga do podniesienia 
jakości opieki oraz bezpieczeństwa pacjenta, ponie-
waż poszczególni uczestnicy konsylium mogą w róż-
ny sposób postrzegać ryzyko związane z leczeniem. 
Zmiany organizacyjne powinny służyć temu, aby 
w każdym konkretnym przypadku zapadały opty-
malne decyzje, dzięki podejmowaniu ich przez zespół 
ekspertów, posiadających wiedzę z różnych zakresów 
kardiologii.

Układu Krążenia. Mają na celu podtrzymanie wyso-
kiego poziomu jednostek kardiologicznych, które 
w całej Polsce są dobrze rozwinięte, gwarantują 
leczenie na wysokim poziomie i dysponują dobrym 
wyposażeniem. Dostęp do najwyższej jakości sprzętu 
nie stanowi problemu dla ośrodków kardiologicz-

Nowoczesna opieka w kardiologii 
opiera się na pracy zespołu, tzw. he-
art team. Ma to związek między in-
nymi z nieustannym rozwojem nauki 
i technologii, wymuszającym spe-
cjalizowanie się w coraz węższych 
zakresach. Kardiologia, podobnie jak 
cała medycyna, staje się coraz bar-
dziej skomplikowana. Decyzje doty-
czące rozpoznania i wyboru terapii 
podejmuje zatem wspólnie grupa 
specjalistów, ekspertów w poszcze-
gólnych dziedzinach. W praktyce 
wracamy zatem do korzeni medycyny, 

do tradycyjnego konsylium, w czasie którego lekarze 
dysponujący różnorodnym doświadczeniem analizują 
dane, dyskutują i podejmują decyzję najlepszą dla 
pacjenta. 

Zmiany organizacyjne wprowadzane w ramach 
sieci kardiologicznej idą w tym kierunku. Konsylium 
analizujące stan zdrowia pacjenta i wyznaczające 
ścieżkę postępowania może być wielospecjali-
styczne lub jednospecjalistyczne, w zależności od 
konkretnego przypadku. Należy brać pod uwagę, że 
nawet lekarze z tą samą specjalizacją mogą mieć 
różny zakres kompetencji i doświadczenia. Doty-
czy to także dyscyplin zabiegowych, w tym leczenia 
zastawkowych wad serca, stanowiących jedną ze 
ścieżek pilotażu. W leczeniu biorą udział zarówno 
lekarze zabiegowi, regularnie wykonujący operacje, 
jak również kardiolodzy, którzy na co dzień nie mają 
kontaktu z leczeniem zabiegowym. 
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nych. Narodowy Program gwarantuje środki, nie-
zbędne do systematycznego odnawiania zasobów 
sprzętowych, zwłaszcza urządzeń stosowanych 
w diagnostyce, diagnostyce obrazowej czy elektro-
fizjologii.

1.5. Opieka koordynowana
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Aby skutecznie ograniczać negatywny wpływ chorób 
układu krążenia na polskie społeczeństwo i system 
ochrony zdrowia, potrzebne jest systematyczne pro-
wadzenie programów profilaktyki i prewencji. Muszą 
to być programy zaplanowane na wiele lat i skutecz-
nie realizowane w sposób ciągły. Powinny przełamać 
brak gotowości społeczeństwa do działań profilak-
tycznych, z którym borykają się kardiolodzy. Skutecz-
ność wieloletnich programów profilaktycznych musi 
podlegać systematycznej ocenie oraz - na podstawie 

analiz i wniosków - ewentualnej mo-
dyfikacji. Warunkiem powodzenia jest 
prowadzenie ich w sposób ciągły, 
przez wiele lat, ponieważ akcyjność 
i doraźne projekty mogą wręcz po-
gorszyć sytuację.

Polska w dalszym ciągu jest 
krajem wysokiego ryzyka sercowo-
-naczyniowego. Jako społeczeństwo 
musimy odrobić lekcję i zrealizować 
te wszystkie działania, które w ciągu 
dziesięcioleci wdrożono w krajach 
Europy Zachodniej. Konieczna jest 

żmudna praca, mniej spektakularna, ale niezbędna do 
wykonania. W obliczu innych, uznawanych za pilniejsze 
wyzwań i potrzeb, przez całe lata odraczaliśmy te dzia-
łania. Dłuższe zwlekanie jest już niemożliwe, potrzebna 
jest determinacja wszystkich grup społecznych i insty-
tucji, które mają wpływ na podjęcie decyzji i realizację 
działań profilaktycznych. 

Czynniki ryzyka chorób serca są wszystkim 
dobrze znane. Od lat pacjentom mówią o nich leka-
rze różnych specjalności, ponieważ wiele z nich jest 
wspólnych dla różnych chorób. Palenie papierosów, 
dieta, otyłość, brak ruchu - to są zalecenia zarówno 
kardiologów jak też onkologów, pulmonologów 
i oczywiście lekarzy rodzinnych. Zalecenia leka-
rzy nadal jednak nie przekładają się na styl życia 
naszego społeczeństwa. Ogromna liczba naszych 

Stan zdrowia polskiego społeczeństwa pod wzglę-
dem chorób kardiologicznych stanowi odpowie-
dzialność państwa. Zostało to zresztą wskazane 
przez premiera jako jeden z priorytetów działań 
rządu w obszarze ochrony zdrowia. Tworzenie sieci 
kardiologicznej i opracowanie narodowego progra-
mu są praktycznym wdrażaniem w życie priorytetów 
wyznaczonych przez rząd. Wokół strategii i długofa-
lowego planu działania powinny się skupić wszyst-
kie środowiska i grupy zawodowe. Aby to zapewnić, 
działania w ramach Narodowego Programu Chorób 
Układu Krążenia są prowadzone kolegialnie, w Kra-
jowej Radzie do spraw Kardiologii znalazło się aż 14 
przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Kardiologicz-
nego, w tym trzech prezesów - byłych i obecny oraz 
przedstawiciele wszystkich istotnych zainteresowa-
nych grup.

Kluczowym wyzwaniem, a jednocześnie najważ-
niejszym warunkiem powodzenia wprowadzanych 
zmian organizacyjnych w kardiologii jest aktywne 
i racjonalne zarządzanie ruchem pacjentów ocze-
kujących na konsultacje i badania. Muszą oni być 
uporządkowani tak, aby trafili do odpowiedniego 
ośrodka, mającego personel dysponujący potrzeb-
nymi umiejętnościami i w odpowiednim czasie.

Opracowany w formie uchwały rządu, dziesię-
cioletni Narodowy Program Chorób Układu Krąże-
nia, zapewnia finansowanie rozwoju ośrodków i kadr 
kardiologicznych na potrzebnym poziomie. Refunda-
cja leków i finansowanie wyrobów medycznych jest 
w obszarze kardiologii dobra. Brakuje dostępności 
do pojedynczych terapii czy urządzeń, ale general-
nie lekarze mają do dyspozycji niemal wszystkie 
procedury i technologie, wskazywane w standardach 
naukowych. W ramach sieci zostało zaproponowane 
zniesienie limitów na procedury kardiologiczne. 

 
Optymalnym kierunkiem działania jest stop-

niowe poszerzanie sieci kardiologicznej, tak aby 

obywateli zmaga się z nadciśnieniem czy wysokim stę-
żeniem cholesterolu, co oznacza że potrzebne są nowe, 
bardziej skuteczne metody perswazji i edukacji. 

Dla pacjenta niezwykle istotną kwestią jest 
świadomość, że występujące u niego czynniki ryzyka 
są modyfikowalne, czyli może je ograniczyć dzięki 
zmianie swojego postępowania. Pacjent z nadciśnie-
niem czy nieprawidłowym stężeniem cholesterolu 
przede wszystkim powinien mieć tego świadomość, 
co wymaga odpowiedniej edukacji, czujności i dia-
gnostyki. Powinien następnie trafić z tym problemem 
do lekarza, który zaproponuje odpowiednie leczenie. 
Trzeba jednak podkreślić, że wielką szansą na sku-
teczne działania jest ten okres - trwający wiele lat 
- w życiu pacjenta, w którym choroba jeszcze się nie 
rozwinęła, ale występują u niego czynniki ryzyka. 
Zanim dojdzie do nieodwracalnych zmian, trzeba 
podejmować działania edukacyjne, profilaktyczne, 
zapobiegawcze. 

Czujność kardiologiczna stanowi największe 
wyzwanie dla lekarzy rodzinnych, a także lekarzy 
medycyny pracy, którzy mają kontakt z pacjentami 
w okresie, kiedy z wykorzystaniem specjalnych narzę-
dzi, na przykład tabel SCORE, można oszacować sto-
pień indywidualnego ryzyka, wynikającego ze stylu 
życia, płci, wieku, miejsca zamieszkania, uwarunko-
wań rodzinnych. 

Z myślą o tych potrzebach, Narodowy Program 
Chorób Układu Krążenia obejmuje działania skie-
rowane do pacjentów, których celem jest promocja 
zdrowia. Są one adresowane również do lekarzy 
rodzinnych i specjalistów medycyny pracy, aby 
w szerszym zakresie wydawali pacjentom zalecenia 
ogólnoprofilaktyczne. Program zakłada spojrzenie 
z perspektywy wieloletniej na ograniczanie czyn-
ników ryzyka, ponieważ jest to jedyna metoda na 
ograniczenie ich negatywnego wpływu na zdrowie 
populacyjne. 

natychmiast po zakończeniu pilo-
tażu wprowadzić nowe rozwiąza-
nia organizacyjne na terenie całego 
kraju. Do sieci kardiologicznej należy 
włączać leczenie kolejnych scho-
rzeń, tak aby w krótkiej perspektywie 
objęła wszystkie obszary kardiologii. 
Priorytetem powinno być działanie 
kompleksowe, a nie uruchamianie 
nowych tak zwanych programów 
opieki koordynowanej, które nie roz-
wiązują problemów systemowych czy 
też wąskich programów terapeutycz-
nych. Nie stać nas na kolejne akcyjne 
działania, wycinkowe programy 
i utrzymywanie fragmentaryzacji sys-
temu. Naszym celem jest poprawie-
nie całego systemu leczenia chorób 
układu krążenia, co można osiągnąć 
jedynie w sposób systematyczny 
i długofalowy.

1.6. Profilaktyka i prewencja 1.7. Optymalne warunki rozwoju kardiologii
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Jakub Adamski

Kardiologia w Polsce  
– stan obecny – zasoby

Poniższy rozdział przedstawia kluczowe informacje dotyczące zasobów i organizacji 
opieki kardiologicznej w Polsce. Przedstawione zostały świadczenia w rodzajach: leczenie 
szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz rehabilitacja, a także udzielający je 
świadczeniodawcy. W analizie uwzględniono dane od 2016 do 2020 r. dostępne w Mapie 
Potrzeb Zdrowotnych opracowanej przez Ministra Zdrowia1. Za podstawę dla większości 
analizowanych danych przyjęto 2019 r. – jako bardziej reprezentatywny – z uwagi na 
wpływ epidemii COVID-19 na liczbę udzielanych świadczeń w 2020 r.

MAPA 1:  Rozmieszczenie gmin w których znajdują się komórki 
specjalności: Oddział kardiologiczny, poziom szpitala: 
razem, rok 2020

MAPA 2:  Odległość gmin od najbliższej gminy, w której znajduje się 
Oddział kardiologiczny, poziom szpitala: razem, rok 2020

1 https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3304 
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Z wyjątkiem 3 województw (dol-
nośląskiego, lubuskiego i święto-
krzyskiego), część pacjentów leczy 
się w oddziałach kardiologicz-
nych szpitali I stopnia sieci PSZ. 
Największy udział hospitalizacji 
w szpitalach I stopnia odnoto-
wano w województwie śląskim  
(40 proc. w 8 podmiotach leczni-
czych). Najwięcej takich podmio-
tów jest w województwie mazo-
wieckim (9 podmiotów leczniczych,  
16 proc. hospitalizacji). Najwięcej 
oddziałów kardiologicznych znaj-
duje się w szpitalach zaliczonych 
do II stopnia sieci (46 podmiotów). 
Najwięcej pacjentów (co trzeci) 
otrzymuje świadczenia w szpi-
talach III stopnia sieci (31 proc. 
wszystkich hospitalizacji).

Co czwarta hospitalizacja miała miejsce 
w szpitalu ogólnopolskim (36 podmiotów). Szpi-
tale ogólnopolskie posiadają najwyższą średnią 
liczbę hospitalizacji w przeliczeniu na jeden pod-
miot leczniczy (niemal 50 proc. wyższą niż śred-
nia dla wszystkich podmiotów) i zdecydowanie 
najniższy odsetek hospitalizacji nagłych (poniżej  
40 proc.).

Najwyższe było w województwach świętokrzy-
skim (103 proc.) i opolskim (98 proc.) a najniższe 
w województwie warmińsko-mazurskim (66 proc.), 
śląskim (68 proc.) i podlaskim (69 proc.). Najniższe 
obłożenie odnotowano w oddziałach kardiologicz-
nych w szpitalach zaliczanych do I poziomu sieci 
Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia (66 
proc.), a najwyższe w szpitalach ogólnopolskich 
(86 proc.) i III stopnia (87 proc.). W szpitalach ogól-
nopolskich w województwie mazowieckim średnie 
obłożenie wynosiło 143 proc. , a w szpitalach III 
stopnia – 110 proc.

W województwach o najmniejszej liczbie 
pacjentów na 100 tys. mieszkańców odnotowuje się 
również najmniejszy odsetek hospitalizacji nagłych. 
Jednocześnie obserwowany jest w nich wysoki odse-
tek hospitalizacji zabiegowych. Województwa o naj-
niższych średnich liczbach przyjęć pacjentów na 
podmiot leczniczy mają również najniższe odsetki 
hospitalizacji zabiegowych.

W 6 województwach brak jest oddziałów kar-
diologicznych, które działałyby poza siecią PSZ - to 
regiony małopolski, pomorski, kujawsko-pomorski, 
wielkopolski, lubuski, dolnośląski. Spośród pozo-
stałych województw, najwięcej pacjentów leczy się 
poza siecią PSZ w województwie łódzkim i opolskim, 
a najmniej w zachodniopomorskim. 

Udział hospitalizacji w szpitalach poza sie-
cią PZS we wszystkich hospitalizacjach w danym 
województwie znacząco się różni – od 2,7 proc. 
w woj. mazowieckim, przez 27,6 proc. w woj. łódzkim,  
34,1 proc. w woj. warmińsko-mazurskim aż do  
52,6 proc. w woj. opolskim. Średni czas hospitaliza-
cji w oddziałach kardiologicznych mieszczących się 
w podmiotach leczniczych nienależących do sieci 
szpitali jest we wszystkich województwach krótszy 
niż średni czas hospitalizacji dla wszystkich oddzia-
łów. W oddziałach tych odnotowuje się również 
wyższy odsetek hospitalizacji zabiegowych (73-96 
proc.) niż średnia dla oddziałów kardiologicznych 
we wszystkich województwach.

W 2020 r. najwięcej podmiotów leczniczych posia-
dających oddziały kardiologiczne znajdowało się 
w województwie mazowieckim (28) i śląskim (19), 
a najmniej – w województwie opolskim (4), lubu-
skim i warmińsko-mazurskim (po 5) oraz święto-
krzyskim (6). Pomiędzy poszczególnymi oddziałami 
kardiologicznymi oraz poszczególnymi wojewódz-
twami występują znaczące różnice pod względem:  

• średniej liczby pacjentów przyjmowanych przez 
jeden podmiot leczniczy: w województwie ślą-
skim była ona blisko dwukrotnie wyższa niż 
w podkarpackim, przy podobnej liczbie podmio-
tów – 19 do 17; 

• odsetka hospitalizacji nagłych: od poniżej 50 
proc. w województwach warmińsko-mazurskim, 
zachodniopomorskim i opolskim do 70 proc. 
w województwie świętokrzyskim;

• odsetka hospitalizacji zabiegowych: od poni-
żej 50 proc. w województwie podkarpackim 
i łódzkim do ponad 70 proc. w województwach 
warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim 
i lubuskim.

W latach 2016-2020 całkowita liczba łóżek na 
oddziałach kardiologicznych w Polsce spadła z 7669 
do 7032 (o 8,3 proc.). Spadek liczby łóżek miał miej-
sce w 15 województwach, jego skala wahała się od 2 
proc. do 16 proc. Największy spadek względny (mie-
rzony w procentach) był w województwach opolskim, 
zachodniopomorskim oraz świętokrzyskim,. Najwięk-
szy spadek bezwzględny nastąpił w województwie 
mazowieckim – o 186 łóżek. W tym okresie tylko 
jedno województwo - podlaskie - odnotowało wzrost 
liczby łóżek na oddziałach kardiologicznych, który 
wyniósł 19 proc. (do 246 łóżek).

Średnie obłożenie łóżek na oddziale kardiolo-
gicznym w 2019 r. wynosiło 79 proc. w całej Polsce. 

Oddziały kardiologiczne są rozmiesz-
czone w Polsce względnie równomier-
nie – mediana czasu dojazdu z gminy do 
najbliższego oddziału wynosi 33 minuty. 
Większe odległości – od 75 do 100 mi-
nut dojazdu z danej gminy do najbliż-
szego oddziału – występują na obsza-
rach o mniejszym zagęszczeniu ludności 
w województwach zachodniopomorskim, 
lubuskim, wielkopolskim, warmińsko-
-mazurskim, lubelskim i podkarpackim. 

Oddziały kardiologiczne funkcjo-
nują w 192 podmiotach leczniczych. 
W 2019 r. przyjęły łącznie 389 tys. 

pacjentów w ramach 503 tys. hospitalizacji. Naj-
większa liczba świadczeń udzielona została 
w województwie mazowieckim (ponad 67 tys. 
pacjentów). Natomiast w 2020 r. przyjęto w Pol-
sce łącznie 303 tys. pacjentów w ramach 379 tys. 
hospitalizacji, co oznaczało spadek o odpowiednio 
22 proc. i 25 proc. 

Liczba pacjentów na 100 tys. mieszkańców przy-
jętych ww. 2019 roku w poszczególnych wojewódz-
twach różniła się dość znacząco. Najwięcej z nich 
przyjęto w województwach łódzkim (1247), mazo-
wieckim (1239) i świętokrzyskim (1227), a najmniej 
w województwach warmińsko-mazurskim (672), 
zachodniopomorskim (779) oraz opolskim (844). 
Struktura ta była analogiczna w 2020 r. Można zaob-
serwować nierówny dostęp do świadczeń – liczba 
świadczeń udzielonych pacjentom pochodzącym 
z poszczególnych województw (na 100 tys. miesz-
kańców) maleje wraz z liczbą świadczeń udzielanych 
w poszczególnych województwach. W województwie 
mazowieckim udziela się również największej liczby 
świadczeń pacjentom pochodzącym spoza tego 
województwa.

2.1.1. Oddziały kardiologiczne

2.1. Leczenie szpitalne
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Oddziały kardiologiczne dla dzieci znajdują się prze-
ważnie w szpitalach III stopnia (2) oraz w szpitalach 
ogólnopolskich (11). Odsetek hospitalizacji nagłych 
w szpitalach III stopnia jest ponad 3 razy wyższy niż 
w szpitalach ogólnopolskich. W szpitalach ogólno-
polskich średni czas hospitalizacji jest dłuższy o oko-
ło 2 dni.

Na oddziałach tych realizowany jest niewielki odse-
tek hospitalizacji zabiegowych - od wartości bliskich 
lub równych zeru w województwach łódzkim, kujaw-
sko-pomorskim, zachodniopomorskim i lubelskim 
do około 10 proc. w województwach wielkopolskim 
i małopolskim.

Oddziały kardiochirurgiczne posia-
da w Polsce 36 szpitali. Najwięcej 
szpitali z oddziałami kardiochirurgii 
znajduje się w województwie śląskim 
i mazowieckim (po 6), w pozostałych 
województwach jest ich od 1 do 3. 

W 2019 r. przyjęto na nich ponad 
24 tys. pacjentów w ramach około  
26 tys. hospitalizacji. Najwięcej 
świadczeń w ramach oddziałów 
kardiochirurgicznych zostało udzie-
lonych w województwie śląskim  
(4,4 tys. pacjentów) oraz mazo-
wieckim (4,2 tys. pacjentów). Liczba 

pacjentów na 100 tys. mieszkańców przyjętych 
w poszczególnych województwach waha się od 
około 99 pacjentów (województwo śląskie) do ponad 
27 (województwo warmińsko-mazurskie).

Liczba łóżek na oddziałach kardiochirurgicznych 
w Polsce spadła w latach 2016-2020 z 998 do 913 
(o 9 proc.). Spadek liczby łóżek odnotowano w 10 
województwach, w skali od 3 proc. do 33 proc. Naj-
wyższy spadek względny nastąpił województwach 
opolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i pod-
laskim, bezwzględny – w województwie mazowiec-
kim – o 23 łóżka (do 161). W tym okresie liczba łóżek 
wzrosła w 4 województwach – najbardziej w pomor-
skim (o 43 proc., do 50 łóżek).

Średnie obłożenie na oddziale kardiochirurgicz-
nym w Polsce w 2019 r. wynosiło 61 proc., najwyższe 

Na terenie Polski działa 15 szpitali po-
siadających oddziały kardiologiczne dla 
dzieci. W 2019 r. przyjęto na nich oko-
ło 16 tys. pacjentów w ramach ponad 
21 tys. hospitalizacji. Pięć województw 
posiada po jednym takim oddziale, 
kolejne 5 województw posiada po  
2 oddziały. W 6 województwach nie ma 
żadnego oddziału kardiologicznego dla 
dzieci. Najwięcej świadczeń w ramach 
oddziałów kardiologicznych dla dzieci 
zostało udzielonych w województwie 
mazowieckim (ponad 3 tys. pacjentów). 
Występują znaczne różnice w liczbie 
pacjentów na 100 tys. mieszkańców 

przyjętych w poszczególnych województwach. 
Wartość ta waha się od 113 (województwo łódzkie) 
do 17 (województwo pomorskie).

W latach 2016-2020 całkowita liczba łóżek na 
oddziałach kardiologicznych dla dzieci w Polsce spadła 
z 378 do 363 (o 4 proc.). Największy spadek odnoto-
wano w województwach dolnośląskim i mazowieckim 
(po 15 łóżek, odpowiednio o 37 proc. i 14 proc.). W tym 
okresie liczba łóżek wzrosła jedynie w województwie 
kujawsko-pomorskim o 25 proc. (do 40) i małopolskim 
o 48 proc. (do 31 łóżek).

Średnie obłożenie łóżek na oddziale kardio-
logicznym dla dzieci w 2019 r. wynosiło 60 proc. , 
najwyższe był w województwach łódzkim (90 proc.) 
i wielkopolskim (82 proc.), a najniższe w wojewódz-
twach pomorskim (27% proc.) i zachodniopomorskim 
(31 proc.).

Poszczególne oddziały kardiologiczne dla dzieci 
oraz województwa znacząco różnią się pod względem:

• średniej liczby przyjmowanych pacjentów na pod-
miot leczniczy (w województwie łódzkim była ona 
ponad dwukrotnie wyższa niż w dolnośląskim), 

• odsetka hospitalizacji nagłych (od niecałych 
75% w województwie kujawsko-pomorskim do 
około 5% w województwach śląskim i małopol-
skim). 

 2.1.2. Oddziały kardiologiczne dla dzieci

 2.1.3. Oddziały kardiochirurgiczne
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(24 dni) niż w szpitalach III stopnia. Odsetki hospita-
lizacji nagłych (ponad dwukrotnie) oraz zabiegowych 
(ponad siedmiokrotnie) są również wyższe w przypadku 
szpitali ogólnopolskich.

hospitalizacji (20 dni) jest wyższy od średniego czasu 
hospitalizacji dla wszystkich oddziałów kardiochirur-
gicznych (niespełna 15 dni). Odsetek hospitalizacji 
zabiegowych na tych oddziałach jest zbliżony (ponad 
96 proc.).

Jeden oddział kardiochirurgiczny funkcjonuje 
w szpitalu I stopnia (w województwie śląskim), 
w 2019 roku leczył 912 pacjentów. Dwa oddziały 
działają w szpitalach II stopnia (w województwach 
śląskim i wielkopolskim) i w 2019 r. leczyły w sumie 
15 pacjentów. Z kolei w szpitalach III stopnia 
oddziały te znajdują się we wszystkich wojewódz-
twach poza śląskim, zachodniopomorskim, podlaskim 
i opolskim.

Mediana czasu dojazdu z gminy do najbliższego 
oddziału kardiochirurgicznego wynosi 67 minut. 
W niektórych częściach województw pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpac-
kiego i małopolskiego, o mniejszej gęstości zalud-
nienia, czasy te są 2-3 razy dłuższe. 

było w województwach lubelskim (94 proc.) i wiel-
kopolskim (87 proc.), a najniższe w województwie 
śląskim (44 proc.), dolnośląskim (46 pro.) i kujaw-
sko-pomorskim (47 proc.).

Poszczególne oddziały i województwa różnią się od 
siebie pod względem:

• średniej liczby przyjmowanych pacjentów na 
podmiot leczniczy; w województwie małopol-
skim jest ona ponad dwukrotnie wyższa niż 
w warmińsko-mazurskim, pomimo identycznej 
liczby podmiotów; 

• odsetka hospitalizacji nagłych - od 16 proc. 
w województwach podlaskim i lubuskim do 
ponad 64 proc. w województwie świętokrzyskim. 

W przypadku odsetka hospitalizacji zabiego-
wych wartość ta jest bardzo zbliżona we wszystkich 
województwach, mieści się w zakresie od 91,9 proc. 
do 100 proc.

W dwóch oddziałach kardiochirurgicznych 
znajdujących się poza siecią szpitali średni czas  

Oddziały kardiochirurgiczne dla dzie-
ci działają w 9 szpitalach. W latach 
2016-2020 ich całkowita liczba łóżek 
wzrosła ze 128 do 132.

W 2019 r. przyjęto na nich nie-
spełna 3 tys. pacjentów w ramach 
około 3,7 tys. hospitalizacji. Najwię-
cej świadczeń w ramach oddzia-
łów kardiochirurgicznych dla dzieci 
zostało udzielonych w województwie 
mazowieckim (945 pacjentów) oraz 
pomorskim (477 pacjentów). Liczba 
pacjentów na 100 tys. mieszkańców 
przyjętych w poszczególnych woje-

wództwach waha się od około 4 (województwo dol-
nośląskie) do 20 (województwo pomorskie).

Dwa województwa posiadają po 2 podmioty 
lecznicze z oddziałami kardiochirurgicznymi dla 
dzieci, w 5 województwach jest po jednym pod-
miocie. Poszczególne oddziały kardiochirurgiczne 
dla dzieci oraz województwa różnią się pod wzglę-
dem odsetka hospitalizacji nagłych (2 proc. w woje-
wództwie małopolskim, 25 proc. w województwach 
mazowieckim i dolnośląskim, ponad 40 proc. 
w województwie łódzkim). Znacząco różni się rów-
nież odsetek hospitalizacji zabiegowych, bliski zeru 
w województwie pomorskim a sięgający ponad 96 
proc. w województwie dolnośląskim.

Średnie obłożenie na oddziałach kardiochi-
rurgicznych dla dzieci w Polsce w 2019 r. wynosiło  
69 proc., najwyższe był w województwach małopol-
skim (154 proc.) i wielkopolskim (84 proc.), a najniż-
sze w województwie dolnośląskim (19 proc.).

Oddziały kardiologicznych dla dzieci mieszczą 
się w szpitalach ogólnopolskich (7) oraz szpitalach 
III stopnia (2). Średni czas hospitalizacji w przypadku 
szpitali ogólnopolskich jest około 3 razy dłuższy  

2.1.4. Oddziały kardiochirurgiczne dla dzieci
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wahała się od kilkudziesięciu do 55,3 tys. 
w poradni Narodowego Instytutu Kar-
diologii Stefana kardynała Wyszyń-
skiego – Państwowego Instytutu 
Badawczego oraz 60,8 tys. w poradni 
Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Klinicznego nr 7 w Katowicach.

24 powiaty w Polsce nie posiadają ani jednej 
poradni kardiologicznej. Spośród nich większość (17) 
stanowiły tzw. powiaty obwarzankowe, czyli sąsiadujące 
z dużymi miastami na prawach powiatu, gdzie takie 
poradnie działały.

Epidemia COVID-19 przyspieszyła w 2020 r. wdra-
żanie teleporad także w obszarze kardiologii. Najwięcej 
tego typu porad udzieliły poradnie kardiologiczne nale-
żące do: Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (30 
tys.), Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
nr 7 w Katowicach (21 tys.) i Narodowego Instytutu 
Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego (18 tys.).

W 2019 r. w poradniach kardiologicznych udzielono 
łącznie 4,975 mln porad. Liczba ta pozostawała prak-
tycznie niezmienna od 2015 r. Natomiast w 2020 r. spa-
dła do 4,42 mln porad wskutek ograniczeń w udzie-
laniu świadczeń spowodowanych epidemią COVID-19.

W 2020 r. w Polsce było 1087 poradni kar-
diologicznych. Najwięcej poradni znajdowało się 
w województwach śląskim (162), mazowieckim (151) 
i wielkopolskim (104), natomiast najmniej - w lubuskim 
(25), opolskim (31) i podlaskim (34). 

Liczba udzielonych porad kardiologicznych 
w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (2019 r.) różni się 
znacząco pomiędzy województwami – od 86,4 w war-
mińsko-mazurskim i 90,3 w dolnośląskim do 160,4 
w województwie pomorskim, 164,7 – w małopolskim 
i 166,9 – w podlaskim. Liczba porad na tysiąc miesz-
kańców waha się od 2,5 w województwie lubuskim do 
3,6 wv śląskim i jest słabo skorelowana z liczbą poradni 
w województwach. 

Średnia liczba porad udzielonych w jednej 
poradni wynosi około 5 tys. porad, przy czym w 2019 r. 

W 2019 r. w poradniach kardiologicznych dla dzie-
ci udzielono łącznie ponad 307 tys. porad. W latach 
2015-2018 liczba ta wahała się na poziomie 330 tys., 
a w 2020 r., na skutek ograniczeń w udzielaniu świad-
czeń spowodowanych epidemią COVID-19, spadła do 
247 tys.

W 2019 r. w Polsce było 115 poradni kardio-
logicznych dla dzieci. Najwięcej poradni znajdo-
wało się w województwach mazowieckim (21) 
i śląskim (19), natomiast najmniej w opolskim (1) 
i warmińsko-mazurskim (2). Liczba porad w prze-
liczeniu na tysiąc mieszkańców różni się znacząco 

3 MPZ 2021, str. 186 4 MPZ 2021, str. 534
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 2.2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Mapa Potrzeb Zdrowotnych wskazuje, że choroby ukła-
du krążenia (I10-I99 według klasyfikacji ICD 10) w la-
tach 2018 i 2019 generowały rocznie ponad 7,1 mln 
porad w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
(AOS), co stawia je na drugim miejscu potrzeb pacjen-
tów. Tylko choroby układu mięśniowo-szkieletowego 
i tkanki łącznej (M00-M99) były przyczyną większej 
liczby porad specjalistycznych w 2020 r. Ze względu na 
prognozy demograficzne i epidemiologiczne oczekuje 
się dalszego wzrostu zapotrzebowania na świadczenia 
w poradniach kardiologicznych. W poradniach kardiolo-

gicznych większość pacjentów stano-
wią bowiem osoby powyżej 65. roku 
życia (61,9% proc.)2.

W okresie 2016-2019 spadała 
liczba porad finansowanych przez 
NFZ. Jednocześnie odnotowano wzrost 
liczby porad udzielanych w prywat-
nej opiece zdrowotnej. W przypadku 
poradni kardiologicznych, wzrost 
liczby porad prywatnych w tym okre-
sie znacznie przewyższył spadek liczby 
porad finansowanych ze środków 
publicznych. 

Jednym z głównych powodów, dla których pacjenci 
wybierali świadczenia poza systemem świadczeń fi-
nansowanych ze środków publicznych, jest długi czas 
oczekiwania. Przeciętne czasy oczekiwania na świad-
czenie w poradniach kardiologicznych w lutym 2020 
r. należały do najdłuższych i przekraczały 100 dni dla 
przypadków stabilnych oraz 50 dni - dla pilnych3. Aby 
poprawić dostępność, w marcu 2020 r. (przed rozpo-
częciem epidemii COVID-19) zniesiono limity na po-
rady pierwszorazowe w poradniach: kardiologicznych, 
endokrynologicznych, chirurgiczno-urazowych oraz 
neurologicznych. 

Jednocześnie w Mapie Potrzeb Zdrowotnych za 
jedno z kluczowych wyzwań AOS wskazano zapew-
nienie lepszego dostępu do poradni specjalistycznych 
w zakresach, w których udzielanych jest najwięcej 
świadczeń oraz dla których prognozuje się zwiększony 
popyt m. in. ze względu na starzenie się społeczeństwa 
i z których najczęściej korzystają osoby w podeszłym 
wieku4.

2 MPZ 2021, str. 156

pomiędzy województwami – od ok. 
4,7 w województwach wielkopol-
skim i zachodniopomorskim do 25,9 
w województwie podlaskim, 14,3 – 
w lubuskim i 12,3 – w śląskim. 

Średnia liczba porad udzielonych w jednej 
poradni kardiologicznej dla dzieci wynosi około 
2,7 tys. , przy czym w 2019 r. wahała się od 28 
w poradni Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły 
w Świnoujściu do 13,6 tys. w przypadku poradni 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krako-
wie.

W okresie 
2016-2019 

spadała liczba 
porad 

finansowanych 
przez NFZ. 

Jednocześnie 
odnotowano 
wzrost liczby 

porad udzielanych 
w prywatnej 

opiece 
zdrowotnej. 
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Analizy Ministerstwa Zdrowia pokazują, że rehabilita-
cja odgrywa istotną rolę w procesie terapeutycznym 
w przypadku chorób kardiologicznych np. niewydol-
ności serca. Zaobserwowano, że chorzy z niewydolno-
ścią serca objęci rehabilitacją leczniczą mają wyższe 
prawdopodobieństwo 5-letnich przeżyć (83,9 proc.) 
niż pacjenci, którzy nie skorzystali ze świadczeń re-
habilitacyjnych (59,4 proc.)5.

Choroby układu krążenia stanowią od lat trze-
cią najczęstszą przyczynę rehabilitacji w Polsce 
i ich udział w latach 2015-2019 cały czas wzrastał, 
podobnie jak rosła liczba udzielanych świadczeń. 
Mimo to pacjenci kardiologiczni w 2019 r. nadal sta-
nowili tylko 3,3 proc. wszystkich rehabilitowanych 

Rehabilitację dzienną dla pacjentów kardiologicz-
nych w 2020 r. oferowały 124 podmioty. Najwięcej 
funkcjonuje w województwach śląskim (27), dolno-
śląskim (13), małopolskim (12) i mazowieckim (11), 
a najmniej w województwach zachodniopomorskim, 
warmińsko-mazurskim i podlaskim (po 3 podmioty) 
oraz lubuskim i opolskim (po 2 podmioty). 

Najwięcej pacjentów kardiologicznych korzystało 
z rehabilitacji dziennej w województwach śląskim 
(dwukrotnie więcej niż średnia dla Polski), małopol-
skim, dolnośląskim i lubelskim. Najmniejsza liczba 
pacjentów w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców była 
w województwie wielkopolskim (16, czyli ponad pięć 
razy mniej niż w województwie śląskim), podkarpackim, 
i opolskim. Pomimo relatywnie dużej liczby pacjentów 
poddawanych rehabilitacji dziennej w województwie 
mazowieckim, w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców 
jest ono wśród najgorszych województw (21).

osób i było ich 110 tys. , z czego  
40 proc. stanowili pacjenci po 
przebytym udarze. Dostęp do reha-
bilitacji kardiologicznej w Polsce 
jest bardzo zróżnicowany i nawet 
w województwach o największej 
dostępności zdecydowanie niewy-
starczający.

W 2019 r. w Polsce było 31 poradni kar-
diochirurgicznych. Najwięcej poradni 
znajdowało się w województwach ma-
zowieckim (6), wielkopolskim (5) i dol-
nośląskim (3), natomiast w dziewięciu 
województwach po jednej poradni: 
świętokrzyskim, małopolskim, pomor-

skim, lubuskim, podkarpackim, opolskim, podlaskim, 
warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. 
Liczba porad w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców 
różni się w poszczególnych województwach – od 0,7 
(świętokrzyskie) do 2,1 (łódzkie). 

W 2019 r. w poradniach kardiochirurgicznych 
udzielono łącznie 51,6 tys. porad. W latach 2015-
2018 liczba ta utrzymywała się na poziomie 50,5 tys., 
a w 2020 r. spadła do 37 tys. na skutek ograniczeń 
w udzielaniu świadczeń spowodowanych epidemią 
COVID-19.

W Polsce są 3 poradnie kardiochirur-
giczne dla dzieci, działające w woje-
wództwach małopolskim, wielkopol-
skim i śląskim. W 2019 r. udzieliły one 
w sumie 578 porad (analogicznie do 
poziomu z lat 2016-2018), a w 2020 r. 
 - ich liczba spadła do 485. Najwięcej - 

blisko połowę - porad udzielono w województwie 
małopolskim. 

 2.2.3. Poradnie kardiochirurgiczne

 2.2.4. Poradnie kardiochirurgiczne dla dzieci

2.3.1. Rehabilitacja dzienna

31

3

124

PORADNI 

PORADNIE 

PODMIOTY 

Średnia liczba porad udzielonych w jednej porad-
ni kardiochirurgicznej wynosi około 1,7 tys. , przy 
czym w 2019 r. wahała się od 30 w poradni Wo-
jewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie do 
5,4 tys. w poradni Krakowskiego Szpitala Specja-
listycznego im. Jana Pawła II.

2.3. Rehabilitacja kardiologiczna

5 MPZ 2021, str. 303

WYKRES 1:  Liczba udzielonych porad kardiologicznych 
w Polsce ogółem w tys.

Prawdopodobieństwo 5-letniego 
przeżycia bez rehabilitacji

Prawdopodobieństwo 5-letniego 
przeżycia po objęciu rehabilitacją

WYKRES 1:  Liczba udzielonych dzieciom porad 
kardiologicznych w Polsce ogółem
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485

Choroby układu 
krążenia stanowią 
od lat trzecią 
najczęstszą 
przyczynę 
rehabilitacji 
w Polsce.

59,4%

83,9%

27 śląskie

13 dolnośląskie

12 małopolskie

11 mazowieckie

3 zachodniopomorskie

3 warmińsko-mazurskie

3 podlaskie

2 lubuskie

2 opolskie
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W 2020 r. liczba lekarzy kardiologów w Polsce wy-
nosiła 4 747 osób, w tym 44,4 proc. stanowiły kobie-
ty. Średnia wieku wynosiła 51 lat, a 18 proc. lekarzy 
było w wieku emerytalnym. Rozkład wieku kardiolo-
gów sugeruje, że ich liczba będzie stabilna w dłuż-
szej perspektywie czasowej.

Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez Euro-
pejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European 
Society of Cardiology, ESC) liczba kardiologów 
na 1 mln mieszkańców w Polsce (116 w 2016 r.) 
przekracza średnią dla krajów członkowskich ESC, 
wynoszącą 95 kardiologów. Więcej kardiologów 
w stosunku do liczby mieszkańców miały niektóre 
kraje Europy Wschodniej (Łotwa, Bułgaria, Armenia, 
Litwa oraz Azerbejdżan) i Południowej (Cypr, Wło-
chy i Grecja). Najmniejszą liczbę (22 kardiologów) 
w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców odnotowano 
w Wielkiej Brytanii i Irlandii6.

ESC bada również liczbę kardiologów interwen-
cyjnych na 1 mln mieszkańców – ich liczba w Polsce 
(15) odpowiadała średniej dla wszystkich bada-
nych państw (14), przy czym była istotnie niższa niż 
w wielu krajach Europy zachodniej m.in. Francji (21), 
Belgii (24), Szwajcarii (27), Austrii (31) oraz Niem-
czech (53)7.

Dostępność kardiologów w Polsce jest jednak 
bardzo zróżnicowana – od mniej niż 8 specjalistów na 
100 tys. mieszkańców w województwach zachodnio-
pomorskim i lubuskim do ponad 24 specjalistów na 
100 tys. mieszkańców województwa mazowieckiego. 

O ile liczba kardiologów w Polsce ogółem odpo-
wiada zapotrzebowaniu (zgodnie ze wskazaniami 
właściwego konsultanta krajowego), o tyle w woje-
wództwach o najmniejszej liczbie kardiologów  
(lubuskie, opolskie, warmińsko-mazurskie i zachod-
niopomorskie) ich liczba jest zbyt niska.

W 2020 r. tytuł lekarza specja-
listy kardiologii uzyskało 188 osób, 
a więc mniej niż połowa w porów-
naniu z rekordowym rokiem 2014, 
w którym przybyło 387 nowych 
specjalistów. W ostatnich latach 
liczba lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego 
spadała (do około 1 300 w 2020 r.). Jednocześnie 
wzrastał odsetek tych, którzy odbywali szkolenie 
w trybie rezydenckim (77 proc. w 2020 r.). W naj-
bliższych latach spodziewany jest wzrost liczby kar-
diologów, ponieważ liczba lekarzy w trakcie szkoleń 
specjalizacyjnych blisko dwukrotnie przewyższa 
liczbę kardiologów w wieku okołoemerytalnym. 
Spadek liczby kardiologów przewidywany jest jedy-
nie w dwóch województwach: opolskim i warmiń-
sko-mazurskim.

Rehabilitację stacjonarną w 2020 r. realizowało 
139 podmiotów. Najwięcej było w województwach 
śląskim (24), dolnośląskim (22), mazowieckim (13) 
i pomorskim (12), a najmniej - w województwach 
lubuskim i świętokrzyskim (po 2 podmioty). Liczba 
pacjentów w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców 
w 2019 r. była najwyższa w województwach śląskim 
(161) i opolskim (151). 

Największą liczbę pacjentów (7253) odnoto-
wano także w województwie śląskim, a następnie 
w województwie dolnośląskim (3517), czyli dwu-
krotnie mniej. Zdecydowanie najmniej pacjentów, 
w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, korzystało 
z kardiologicznej rehabilitacji stacjonarnej w woje-
wództwie mazowieckim (59), pomimo relatywnie 
dużej bezwzględnej liczby pacjentów (trzecia naj-
wyższa w Polsce). 

Również w tym obszarze występują znaczące 
dysproporcje w liczbie rehabilitowanych pacjentów 
pomiędzy poszczególnymi powiatami. W zdecydowa-
nie lepszej sytuacji są mieszkańcy powiatów, w któ-
rych świadczenia te są udzielane. Dysproporcje te 
są jednak dużo mniejsze niż w przypadku rehabili-
tacji dziennej. Z uwagi na ograniczoną dostępność 

 2.3.2. Rehabilitacja stacjonarna

 2.4.1. Kardiologia

2.4. Kadry

7  European Society of Cardiology, ESC Cardiovascular Realities 2020, An 
Illustrated Atlas of Key European Statistics, dostępny pod adresem: https://
www.escardio.org/Research/ESC-Atlas-of-cardiology

7  European Society of Cardiology, ESC Cardiovascular Realities 2020, An 
Illustrated Atlas of Key European Statistics, Dostępny pod adresem: https://
www.escardio.org/Research/ESC-Atlas-of-cardiology

4 747

44,4%
kobiety

18%
w wieku 
emerytalnym

Prawdopodobnie z uwagi na specyfikę dziennego 
rodzaju świadczeń (gdzie ważna jest nieduża od-
ległość do świadczeniodawcy z domu pacjenta), 
znaczące dysproporcje w liczbie rehabilitowanych 
pacjentów występują także pomiędzy powiatami 
w ramach jednego województwa. Jest to doskonale 
widoczne np. w województwie mazowieckim, gdzie 
liczba pacjentów w Warszawie w 2019 r. wynosiła 
577, liczba pacjentów w powiatach sąsiednich od 13 
do 62, a w dalej położonych (gdzie nie były udziela-

ne takie świadczenia – od 0 do 7). W województwie 
mazowieckim najwyższą liczbę pacjentów na 100 
tys. mieszkańców odnotowano w powiecie pułtu-
skim (gdzie również świadczona jest rehabilitacja 
kardiologiczna dzienna) – wskaźnik ten (233) jest 
ponad 7-krotnie wyższy niż dla Warszawy (powiatu 
o drugiej najwyższej dostępności). Analogiczna sy-
tuacja (dysproporcje) powtarzają się w innych wo-
jewództwach – również tych o najwyższej średniej 
dostępności.

świadczeń obserwowane są bardzo duże migracje. 
W województwie śląskim ponad ¼ pacjentów sta-
nowiły osoby spoza tego województwa.

Bardzo duże różnice w liczbie pacjentów wystę-
pują także pomiędzy podmiotami. Średnia liczba 
pacjentów w 2019 r. wynosiła 289, przy czym 8 pod-
miotów miało więcej niż 1000 pacjentów (najwię-
cej – 2576), a 53 podmioty przyjęły mniej niż 100 
pacjentów.

139 PODMIOTÓW 

24 śląskie

22 dolnośląskie

13 mazowieckie

12 pomorskie

2 lubuskie

2 świętokrzyskie

W najbliższych 
latach 
spodziewany jest 
wzrost liczby 
kardiologów.
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Niewydolność serca uznawana jest za jeden z trud-
niejszych i ważniejszych obszarów kardiologii. 
Śmiertelność z powodu niewydolności serca utrzy-
muje się na bardzo wysokim poziomie i nie maleje. 
Do głównych przyczyn takiego stanu rzeczy należy 
to, że diagnostyka niewydolności serca u nowych 
pacjentów zajmuje zbyt wiele czasu. Niewydolność 
serca nie jest - przez decydentów i rozwiązania 
systemowe - postrzegana jako choroba wynisz-
czająca, mimo że ma rokowania podobnie złe jak 
większość chorób nowotworowych a jakość życia 
chorych jest podobna do jakości życia osób diali-
zowanych. 

Opieka nad chorymi na NS jest obecnie niewłaściwie 
zorganizowana, ponieważ są oni przede wszystkim 
leczeni w szpitalach. Dzieje się tak z powodu nie-
wydolności ośrodków leczenia ambulatoryjnego 
(POZ i AOS). Liczba hospitalizacji sięga prawie 600 
przypadków rocznie na 100 tys. mieszkańców. Na-
tomiast w krajach należących do OECD średnia ta 
wynosi 290 hospitalizacji na 100 tys. mieszkańców. 
Liczba hospitalizacji z powodu niewydolności serca, 
do których dochodzi w przypadkach zaostrzeń, jest 
wprost proporcjonalna do śmiertelności. 

W 2020 r. tytuł lekarza specjalisty kardiologii dziecię-
cej uzyskały 4 osoby, przy czym na przestrzeni ostat-
nich 10 lat było to średnio 10 osób rocznie. Jednak 
w ostatnich latach liczba lekarzy w trakcie szkolenia 
specjalizacyjnego stale rośnie i w 2020 r. osiągnęła 
90 osób. W tym samym czasie rosła również liczba 
lekarzy odbywających szkolenia w trybie rezydenc-
kim – do 43 osób w 2020 r. W najbliższych latach 
oczekiwany jest wzrost liczby kardiologów dziecię-
cych, ponieważ liczba lekarzy w trakcie szkoleń spe-
cjalizacyjnych blisko dwukrotnie przewyższa liczbę 
kardiologów dziecięcych w wieku okołoemerytalnym.

Dostępność kardiochirurgów w Polsce jest bardzo 
zróżnicowana z uwagi na lokalizację największych 
ośrodków. Ponad 42 proc. wszystkich kardiochirur-
gów pracuje w dwóch województwach: mazowieckim 
i śląskim. 

W 2020 r. tytuł specjalisty kardiochirurgii uzy-
skało 11 lekarzy, przy średniej w ciągu ostatnich 10 
lat wynoszącej ponad 13 osób. W ostatnich latach 
liczba lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego 
ogółem spadała ze 120 osób w 2011 r. do 81 osób 
w 2020 r. Było to związane ze stałym spadkiem liczby 
lekarzy odbywających szkolenie w trybie pozarezy-
denckim (22 proc. w 2020 r.). Liczba kardiochirurgów 
w najbliższych latach powinna wzrosnąć, ponieważ 
liczba lekarzy w trakcie szkoleń specjalizacyjnych 
o połowę przewyższa liczbę kardiologów w wieku 
okołoemerytalnym. Jedynie w dwóch wojewódz-
twach (łódzkim i dolnośląskim) przewidywany jest 
jej spadek.

Kardiologia dziecięca należy do spe-
cjalizacji uznanych za priorytetowe 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia priorytetowych dziedzin 
medycyny (Dz.U. poz. 1156). W 2020 r. 
liczba lekarzy kardiologów dziecię-
cych w Polsce wynosiła 168 osób, 
a 66,6 proc. spośród nich stanowiły 

kobiety. Średnia wieku kardiologów dziecięcych wy-
nosiła prawie 53 lata, a 17 proc. było już w wieku 
emerytalnym. Dostępność kardiologów dziecięcych 
w Polsce jest niewystarczająca i bardzo zróżnicowa-
na. W stosunku do rekomendacji konsultanta krajo-
wego, odpowiednia ich liczba pracuje tylko w trzech 
województwach: łódzkim, mazowieckim i podlaskim. 

W 2020 r. liczba kardiochirurgów w Pol-
sce wynosiła 342, spośród nich jedynie  
5,5 proc. stanowiły kobiety. Śred-
nia wieku kardiochirurgów wynosiła  
51 lat, a 14 proc. z nich było w wieku 
emerytalnym. Rozkład wieku kardio-
chirurgów sugeruje, że w dłuższej per-
spektywie czasowej ich liczba pozosta-
nie stabilna. 

Szacuje się, że liczba kardiochirurgów przypa-
dających na 1 milion mieszkańców Polski odpo-
wiada innym krajom Unii Europejskiej. Liczba 
kardiochirurgów w naszym kraju, zarejestrowanych 
w Cardiothoracic Surgery Network (9 lekarzy na  
1 mln mieszkańców) odpowiadała średniej dla kra-
jów o wysokim dochodzie (7,15), przy najwyższej ich 
liczbie w USA (11,12)8.

 2.4.2. Kardiologia dziecięca

3.1.1. Leczenie chorych na niewydolność serca

 2.4.3. Kardiochirurgia

8  Vervoort D, Meuris B, Meyns B, Verbrugghe P. Global cardiac surgery: Access 
to cardiac surgical care around the world. J Thorac Cardiovasc Surg. 2020 
Mar;159(3):987-996.e6. doi: 10.1016/j.jtcvs.2019.04.039. Epub 2019 Apr 26. 
PMID: 31128897.

Krzysztof Jakubiak, Modern Healthcare Institute

Wyzwania przed polskim systemem 
leczenia pacjentów ze schorzeniami 
sercowo-naczyniowymi 

3

METODOLOGIA: Analiza aktualnego stanu polskiej kardiologii, przedstawiona w niniejszym 
rozdziale, została sformułowana na podstawie pogłębionych wywiadów z grupą 10 ekspertów, 
w większości będących kardiologami, posiadających doświadczenie w zakresie systemu ochrony 
zdrowia, pełnienia funkcji publicznych i pracy na rzecz towarzystw naukowych.

Kardiologia 
dziecięca 
należy do 

specjalizacji 
uznanych 

za priorytetowe 
w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia

Rozkład wieku 
kardiochirurgów 

sugeruje,  
że w dłuższej 
perspektywie  

czasowej  
ich liczba  

pozostanie 
stabilna. 

3.1.  Obszary opieki kardiologicznej - 
najważniejsze wyzwania i szanse

Wyzwania przed polskim systemem leczenia pacjentów  
ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi 
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W obszarze wad zastawkowych serca bardzo istotne 
i rosnące znaczenie ma leczenie zwężenia zastawki 
aortalnej, które jest domeną wieku starszego. Wadę 
leczy się operacyjnie, ale u chorych z wysokim ry-
zykiem operacyjnym także zabiegowo, wykonując 
przezskórną implantację zastawki aortalnej (TAVI). 
Ta metoda leczenia w Polsce rozwija od wielu lat, 
choć powoli. Zabiegi naprawcze dotyczące zastawek 
czy ich przezcewnikowej naprawy - to oprócz zabie-
gów TAVI m.in. korekcja niedomykalności zastawki 
mitralnej, czy trójdzielnej.

W Polsce wykonujemy coraz więcej zabiegów 
TAVI, wskazania towarzystw naukowych poszerzają 
się na mniej zaawansowanych wiekowo chorych. 
Obecnie jest to rocznie 600-700 zabiegów TAVI. 
Tymczasem, przykładowo, w Niemczech robionych 

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, mamy dość 
słabą rozpoznawalność i leczenie nadciśnienia tętni-
czego. Na świecie choruje 1 mld osób, w Polsce - około 
10 mln. Jedynie 1/3 ma NT rozpoznane i dobrze leczo-
ne, 1/3 - ma rozpoznane i źle leczone, a 1/3 ma w ogóle 

ich jest ok. 10 tys. Uwzględniając, 
że Niemcy mają dwa razy więcej 
ludności, w Polsce powinniśmy 
wykonywać 4-5 tys. przezskórnych 
implantacji zastawki aortalnej. 

Barierą rozwoju TAVI oraz 
innych nowoczesnych zabiegów jest 
ich wysoki koszt, wynikający z wysokich cen stosowa-
nego sprzętu. Koszty powoli się obniżają, choć w ocenie 
specjalistów dzieje się to zbyt wolno.

Decyzja, aby zabiegi naprawcze zastawek były 
nielimitowane w ramach krajowej sieci kardiologicz-
nej, może znacząco poprawić dostępność tych metod 
leczenia.

nie rozpoznane. W obu tych dwóch obszarach wymaga-
na jest lepsza diagnostyka i szybszy przesiew chorych. 

O opornym nadciśnieniu tętniczym mówimy, 
kiedy w przebiegu leczenia choroby trzy zalecane 

Wyższy stopień skomplikowania i gorszy 
stan polskich chorych jedynie w niewiel-
kim stopniu uzasadniają zdecydowanie 
wyższą niż średnia ze wszystkich krajów 
OECD liczbę hospitalizacji. Przyczyną jest 
przede wszystkim to, że opieka nad nimi 
nie jest dobrze zorganizowana i brakuje 
możliwości skutecznego leczenia. Prze-
ważnie przyjęcie do szpitala jest jedyną 
dostępną metodą leczenia.

Niewłaściwa organizacja leczenia przekłada się 
na nieprawidłową strukturę kosztów. W Polsce 90-95 
proc. kosztów leczenia pacjentów z niewydolnością 
serca stanowią koszty hospitalizacji, podczas gdy 
w krajach Unii Europejskiej kształtują się one na 
poziomie 50-70 proc. 

Największe trudności w leczeniu pacjentów  
z niewydolnością serca: 

• utrudniony dostęp do lekarza
• opóźniona diagnostyka
• niewystarczająca opieka ambulatoryjna 
• brak koordynacji leczenia
• brak refundacji nowoczesnych leków

Chorzy na niewydolność serca nie 
mogą liczyć na koordynowaną opiekę 
wielospecjalistyczną. Tymczasem aktu-
alne wytyczne jasno mówią, że właśnie 
taką opieką powinni być objęci. Pacjenci 
przy wypisie ze szpitala nie mają zapla-
nowanych wizyt kontrolnych, w czasie 
których powinno być dokończone lecze-
nie, nie mogą również liczyć na zoptyma-
lizowanie terapii ani jej indywidualizację 
czyli dostosowanie do swojej sytuacji 
i stanu zdrowia.

W czasie krótkiego pobytu w szpitalu kardiolo-
dzy są w stanie tylko zainicjować pewne działania, 
których dokończenie powinno się odbywać w spo-
sób zaplanowany, a realizacja - w warunkach ambu-
latoryjnych. Tak się jednak nie dzieje - pacjenci nie  

otrzymują konkretnego skierowania przy wypisie, 
dlatego muszą sami podejmować wysiłki, aby zapew-
nić sobie dostęp do dalszej opieki.

W czasie hospitalizacji pacjenci mają zagwaran-
towany szybki dostęp do leczenia interwencyjnego 
na odpowiednim poziomie jakości i bezpieczeń-
stwa, które ratują im życie. Jednak po zakończeniu 
hospitalizacji dalsza opieka nie jest odpowiednio 
nadzorowana. Nawet gdyby wszystkie leki z czterech 
zalecanych grup były objęte refundacją, ich odpo-
wiednie dawkowanie musi być optymalizowane 
w warunkach ambulatoryjnych. Dlatego bez odpo-
wiedniej koordynacji opieki i zaplanowania terapii 
po opuszczeniu szpitala przez chorego farmakotera-
pia nie przyniesie oczekiwanych efektów, obserwo-
wanych w badaniach klinicznych. 

Zbyt mała liczba chorych na niewydolność serca 
jest leczona w trybie pobytów jednodniowych. Bra-
kuje takiej ścieżki opieki. Opracowane w ramach 
projektu KONS ścieżki opieki zostały uznane za zbyt 
skomplikowane, należy je zatem uprościć. 

Każdy rok zwłoki w zmianie paradygmatu dia-
gnostyki i leczenia chorych z niewydolnością serca 
pociąga za sobą ogromne koszty bezpośrednie oraz 
pośrednie. Ponieważ brakuje programowanego lecze-
nia, a szczególnie koordynowanej opieki, nakłady na 
leczenie niewydolności serca wciąż rosną - są to głów-
nie koszty leczenia szpitalnego. Jednocześnie zbyt 
niskie są nakłady na opiekę ambulatoryjną, a więc 
leczenie chorych na NS przez lekarzy z AOS i POZ.

Chorzy na niewydolność serca, u których docho-
dzi do zaostrzenia choroby, są leczeni głównie w try-
bie hospitalizacji, ponieważ brakuje oddziałów opieki 

3.1.2. Leczenie chorych z wadami zastawkowymi serca

3.1.3.  Leczenie chorych na nadciśnienie tętnicze  
oporne i wtórne

jednodniowej. Korzyści, które nowoczesne procedury 
szpitalne przynoszą pacjentom, są znacznie niższe 
niż to byłoby możliwe, gdyby byli oni prawidłowo 
prowadzeni w trybie ambulatoryjnym, kiedy już 
przebywają w domu po zakończeniu hospitalizacji. 
Ponowne hospitalizacje z powodu zaostrzenia cho-
roby pokazują, że leczenie poprzedniego zaostrzenia 
nie było odpowiednio kontynuowane i dokończone. 
Dlatego później pacjenci mają niską jakość życia 
i w wielu przypadkach przedwcześnie umierają.

Istnieje cały szereg sposobów leczenia NS, które po-
winny być lepiej wykorzystane i nielimitowane, szcze-
gólnie jeżeli chodzi o leczenie niefarmakologiczne. Dla 
skutecznego leczenia ważne jest, aby wyselekcjonować 
chorych, którym można pomóc w sposób niefarmako-
logiczny, czyli wykonując zabiegi rewaskularyzacji, 
zabiegi naprawcze na zastawkach serca, wszczepiając 
urządzenia wspomagające prace lewej komory serca 
czy wreszcie kwalifikując do przeszczepienia serca. 
Skuteczność tej selekcji nie jest optymalna, można ją 
podwyższyć.

Wyzwania przed polskim systemem leczenia pacjentów  
ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi 
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W systemie opieki kardiologicznej brakuje jasnego 
zdefiniowania ścieżki pacjenta. Jedną z przyczyn jest 
nieodpowiednia organizacja specjalistycznej opieki 
kardiologicznej. 

Bardzo dobrym krokiem było zniesienie limitów 
wizyt kardiologicznych w poradniach specjalistycz-
nych. Mimo to czas oczekiwania pacjenta na poradę 
jest nadal zbyt długi. Możliwości poradni oferujących 
świadczenia finansowane przez NFZ są zbyt małe 
w stosunku do dużej liczby pacjentów. 

Jedną z przyczyn jest zła organizacja pracy 
poradni specjalistycznych. Kładą one zbyt mały 
nacisk na przyjmowanie pacjentów pierwszorazo-
wych, czyli z pierwszym skierowaniem do kardio-
loga od lekarza rodzinnego czy innego specjalisty. 
Tacy pacjenci nie powinni długo czekać na wizytę, 
dla nich należałoby stworzyć osobną ścieżkę - czego 
w większości poradni brakuje. 

Chorzy pierwszorazowi nie mieszczą się w ogra-
niczonych możliwościach poradni specjalistycznych, 
ponieważ pacjenci już leczeni nie są z tych poradni 
przekierowani z powrotem do POZ. Bez uszczerbku 
dla ich zdrowia, bez pogorszenia opieki nad nimi, 
w znacznej liczbie przypadków ich leczenie powinno 
być kontynuowane przez lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej. Pacjenci już leczeni na przewle-
kłe schorzenia kardiologiczne zbyt często trafiają do  

kardiologa. W ambulatoryjnej 
opiece specjalistycznej „prosty” 
pacjent kardiologiczny korzysta 
z wizyty u kardiologa średnio raz na 
4 miesiące. Tymczasem wystarczy-
łoby, gdyby odbywał wizytę u spe-
cjalisty raz na 1,5-2 lata, a między 
tymi wizytami pozostawał pod 
opieka lekarza rodzinnego.

Ścieżka pacjenta z chorobami sercowo-na-
czyniowymi nie jest skonstruowana w przejrzysty 
sposób m.in. z powodu dwuletnich zaburzeń funk-
cjonowania systemu ochrony zdrowia w czasie 
pandemii COVID-19. W tym czasie wiele gabinetów 
lekarskich w POZ oraz AOS przeszło na wizyty zdalne, 
które są przydatne, ale nie pozwalają wszystkich 
chorych w odpowiedni sposób ocenić, zdiagnozować 
i zalecić im odpowiedniego leczenia. Szczególnie 
dotyczyło to chorych pierwszorazowych oraz tych, 
u których doszło do istotnego zaostrzenia w prze-
biegu choroby przewlekłej. 

Największą przeszkodą dla optymalnego lecze-
niu pacjentów jest czas oczekiwania na poradę kar-
diologiczną oraz na wykonanie niektórych procedur 
medycznych. Utrudniony dostęp do specjalistów, a co 
za tym idzie istotne opóźnienia w diagnozowaniu 
i wdrażaniu odpowiedniego leczenia, leżą u podstaw 
nieoptymalnych ścieżek pacjentów. Z tego powodu 

Dostępność leczenia nadkomorowych i komorowych 
zaburzeń rytmu serca i przewodzenia jest niewystar-
czająca. Z powodu braku refundacji ograniczona jest 
możliwość wszczepiania innych niż klasyczne roz-
ruszników serca czy kardiowerterów-defibrylatorów 
(bezelektrodowe, podskórne). Objęcie ich finansowa-

Pilotaż KSK nie objął choroby niedokrwiennej serca, 
która jest jedną z najczęstszych chorób kardiologicz-
nych i najczęstszą chorobą prowadzącą do niewy-
dolności serca. W tym obszarze od kilku lat funkcjo-
nuje program leczenia koordynowanego KOS-zawał. 
Zabiegowe, interwencyjne leczenie świeżego zawału 
serca stoi w Polsce na bardzo dobrym poziomie.

Pilotaż KSK nie dotyczy zaburzeń lipidowych. 
Tymczasem zaburzenia lipidowe występuję praw-
dopodobnie u około 70 proc. Polaków. Znacznej 
poprawy wymaga m.in. wykrywanie chorych z hiper-
cholesterolemią rodzinną. Wczesne wykrycie i pod-
jęcie leczenia z punktu widzenia systemu ochrony 
zdrowia jest bardzo efektywne, ponieważ odracza 

niem poszerzyłoby możliwości leczenia, można było-
by je zastosować u tych chorych, którzy do wszcze-
pienia klasycznych urządzeń z różnych względów się 
nie kwalifikują. Trwają starania o objęcie finansowa-
niem telemonitoringu urządzeń wszczepialnych.

zawały serca i udary mózgu, które osoby chore na 
hipercholesterolemię rodzinną przechodzą w mło-
dym wieku. Z uwagi na ich rozpowszechnienie, zabu-
rzenia lipidowe wymagają objęcia kompleksowym 
programem działań.

Szeroko rozumiana kardiologia interwencyjna, 
która przez wiele lat stała w Polsce na najwyższym 
poziomie i stanowiła chlubę polskiego systemu 
ochrony zdrowia, w ostatnim okresie przeżywa sta-
gnację. Istnieje zagrożenie, że bez odpowiednich 
zmian, głównie poprawy finansowania, na nowo 
zacznie narastać zapóźnienie naszego kraju w sto-
sunku do rozwoju światowej praktyki klinicznej.

3.1.4. Leczenie chorych z zaburzeniami rytmu serca

3.1.5. Inne obszary chorób kardiologicznych

3.2.  Ścieżka leczenia pacjenta kardiologicznego

Wyzwania przed polskim systemem leczenia pacjentów  
ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi 

leki hipotensyjne (w tym lek diuretyczny) 
nie doprowadzają do osiągnięcia celu 
terapeutycznego. 

Szacuje się, że w Polsce oporne NT 
ma 10-13 proc. populacji chorych leczo-
nych z powodu nadciśnienia. Jednym 
z najmocniejszych czynników rozwoju 
opornego NT stanowi narastający wiek 

pacjenta, a także dołączające się choroby: cukrzyca 
typu 2, postępująca otyłość oraz obturacyjny bez-
dech senny (OBS), który generalnie jest wpisany 
w obraz opornego NT. Bardzo duże znaczenie ma 
także druga grupa przyczyn rozwoju tzw. pseudo-
oporności, a mianowicie niestosowanie się do 
zaleceń lekarskich, a przede wszystkim nieprzestrze-
ganie regularnego przyjmowania leków. 
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występują istotne różnice pomiędzy zalecanymi 
standardami a terapiami, które są objęte refunda-
cją, dotyczy to niewielkiej liczby leków. Opóźnienie 
w finansowaniu nowych leków kardiologicznych 
oddala nas od światowych standardów leczenia.

W kardiologii interwencyjnej leczymy nowo-
cześnie, zgodnie z międzynarodowymi standardami. 
W tym obszarze uczyniliśmy postęp 
na miarę europejską i światową. 
W pierwszej dekadzie XXI wieku 
dogoniliśmy najlepszych. Zawdzię-
czamy to  z równoważonemu, 
wysokiemu finansowaniu kardio-
logii interwencyjnej, które objęło 
zarówno publiczne jak i prywatne 
placówki. Polskie współczynniki 
dostępności leczenia m.in. w angio-
plastyce, ostrym zawale serca czy elektroterapii, 
dorównały najlepszym krajom w Europie. 

Jednocześnie istniały znaczące zaniedbania 
i bardzo wysoka umieralność chorych w ciągu pierw-
szym roku po zawale. Istniała ogromna dysproporcja 
pomiędzy nowoczesnością leczenia ostrego zawału 
i pozostawieniem chorych bez kompleksowej reha-
bilitacji po zawałach. Dzięki wdrożeniu KOS-zawał 
to zapóźnienie jest obecnie stopniowo nadrabiane.

Limity ograniczające liczbę wykonywanych 
zabiegów specjalistycznych powodują, że lecze-
nie znaczącej części pacjentów nie jest zgodne 
z wytycznymi europejskimi. Przykładowo, w 2021 r. 
wykonano około 2100 zabiegów TAVI, podczas gdy 
potrzeby w Polsce - wynikające z czynników popu-
lacyjnych i odniesienia do innych krajów - szaco-
wane są na ok. 7 - 8 tysięcy. Z tego powodu, mimo 
że od 2015 roku prawie czterokrotnie zwiększyliśmy 
liczbę wykonywanych zabiegów, mimo utrudnień 

Kardiolodzy potrafią leczyć według najnowszych 
standardów. Jednak nie wszystkim, którzy mają wska-
zania według tych standardów do określonego lecze-
nia, są w stanie taką terapię zaoferować z powodu 
ograniczeń finansowych i organizacyjnych.

W opinii ekspertów, jeżeli chory trafi w odpo-
wiednim czasie do poradni kardiologicznej lub na 
szpitalny oddział kardiologiczny, jest leczony zgodnie 
z aktualną wiedzą medyczną i zaleceniami europej-
skimi. Czasami jednak takie postępowanie nie jest 
możliwe. Przede wszystkim dlatego, że nie wszystkie 
metody diagnostyczne i terapie są objęte publicznym 
finansowaniem. Również w przypadku chorych, któ-
rym nie udaje się dostać do specjalisty w odpowied-
nim czasie lub nie wykonano u nich odpowiedniej 
diagnostyki, postępowanie nie zawsze jest zgodne 
z aktualną wiedzą medyczną.

Do powszechnego zastosowania wytycznych 
towarzystw naukowych w kardiologii nadal sporo 
brakuje. Polska nie jest jednak wyjątkiem wśród 
państw europejskich, ponieważ nie wszystkie kraje 
stosują powszechnie wytyczne Europejskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego (ESC). Implementacja 
wytycznych zależy przede wszystkim od nakładów 
na system zdrowia w danym państwie. Wraz ze 
wzrostem wydatków na ochronę zdrowia, w tym na 
leczenie schorzeń kardiologicznych, można się spo-
dziewać leczenia bardziej zgodnego z zaleceniami. 

Do ważnych potrzeb należy objęcie publicz-
nym finansowaniem tych terapii, które aktualnie nie 
są refundowane albo finansowane na zbyt niskim 
poziomie - zarówno w leczeniu farmakologicznym jak 
też w odniesieniu do sprzętu i wyrobów medycznych. 

W obszarze farmakoterapii, która wydaje się 
być najłatwiejszym sposobem zadbania o chorych,  

Brakuje wypracowanej ścieżki opieki nad chorym 
na niewydolność serca, która połączyłaby działania 
szpitala, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i POZ. 
W aktualnym kształcie opieki nad pacjentem chorym 
na niewydolność serca brakuje miejsca dla wykształ-
conej pielęgniarki niewydolności serca. Mogłaby 
ona być brakującym ogniwem w procesie leczenia, 
łącznikiem między pacjentem, kardiologiem i leka-
rzem POZ, dzięki czemu pacjent nie byłby samotny 
w swojej chorobie. Brak jasno określonej i koordyno-
wanej ze strony systemu ścieżki pacjenta powoduje, 
że zwłaszcza w ciągu pierwszych dwóch miesięcy po 
hospitalizacji chory nie postępuje tak, jak wymaga-
ją tego zalecenia i standardy opieki. Z tego powodu 
dramatycznie wzrasta ryzyko, że pacjent powróci do 
szpitala w stanie progresji choroby. Statystyki poka-
zują, że tak się dzieje - bardzo duża liczba chorych 
wraca do szpitali, niedoleczona po poprzedniej ho-
spitalizacji.

u nadmiernej liczby chorych, którzy nie 
byli odpowiednio szybko zdiagnozowani 
i leczeni, choroby sercowo-naczyniowe 
rozwijają się zbyt szybko i intensywnie. 
Nadmierna liczba chorych, m.in. z nie-
wydolnością serca, nie jest optymalnie 
leczona - a leczenie jest trudne, skom-
plikowane i kosztowne. W konsekwencji 
odnotowujemy nadumieralność z przy-
czyn sercowo-naczyniowych, która doty-
czy zwłaszcza osób poniżej 65. roku życia. 
W Europie Zachodniej trend się odwraca 
i w populacji młodszych chorych wśród 
przyczyn zgonów dominują choroby 

onkologiczne, natomiast choroby kardiologiczne 
przeważają w starszych grupach wiekowych. 

Realizowanie optymalnej ścieżki leczenia jest  
w wielu przypadkach utrudnione z powodu braku 
dobrej komunikacji między lekarzem POZ a kardio-
logiem. Problem ten jest widoczny m.in. w przebiegu 
leczenia pacjentów po hospitalizacji, z wyjątkiem 
pacjentów po zawale serca, gdzie w znacznym stop-
niu został rozwiązany przez program KOS-zawał. Jeśli 
pacjent po zawale trafi do placówki objętej programem 
KOS-zawał, to może liczyć na jasno określoną ścieżkę 
leczenia, otrzymuje odpowiednie informacje i zalecenia, 
czuje, że ma odpowiednią opiekę. Niestety dostęp do 
programu KOS-zawał nadal nie jest powszechny.

W pozostałych obszarach występują duże pro-
blemy z zapewnieniem odpowiedniej ambulatoryjnej 
opieki poszpitalnej. Pacjenci, którzy mają inne ostre 
choroby układu krążenia lub wymagają planowych 
zabiegów kardiologicznych, przeważnie nie mogą 
liczyć na skrupulatną opiekę poszpitalną ani leka-
rza kardiologa, ani lekarza POZ. Komunikacja między 
szpitalem a specjalistą i lekarzem POZ jest niewy-
starczająca, brakuje koordynacji opieki. Pacjenci 
czują się zagubieni, co powoduje, że często przery-
wają leczenie. Dochodzi u nich do zaprzepaszczenia 
efektów terapeutycznych, a niejednokrotnie pogor-
szenia problemów zdrowotnych.

3.3.  Praktyczne stosowanie zaleceń  
i standardów klinicznych
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Profilaktyka nie zajmuje należnego miejsca w systemie 
budowania jakości i efektywności opieki medycznej. 
Jej niski poziom w znacznym stopniu przyczynia się do 
nadmiarowych zgonów i złych statystyk zdrowotnych 
polskiej populacji. Dystans Polski do czołowych krajów 
europejskich jest znacznie większy w profilaktyce kar-
diologicznej niż pod względem efektywności leczenia 

Na podstawowej opiece zdrowotnej spoczywa głów-
ny ciężar diagnozowania i prowadzenia chorych. 
Wprawdzie lekarze POZ generalnie są przeciążeni 
swoimi obowiązkami i zadaniami, będąc podsta-
wowym ogniwem systemu opieki zdrowotnej, tym 
niemniej w leczeniu stabilnych pacjentów kardiolo-
gicznych powinni odgrywać większą rolę niż obecnie. 
Ich ograniczona rola wynika w dużej mierze z oporu 
ze strony pacjentów, którzy wolą, aby ich leczeniem 
zajmowali się specjaliści, czyli kardiolodzy.

Poziom świadczeń w podstawowej opiece zdrowot-
nej jest mocno zróżnicowany. Część lekarzy rodzinnych 
dobrze realizuje swoje zadania, także w obszarze chorób 
kardiologicznych. Ich pacjenci mają szansę na wysoką 
jakość opieki, w tym odpowiednią profilaktykę. Niestety 
część lekarzy rodzinnych lekceważy znaczenie profilak-
tyki chorób sercowo-naczyniowych lub nie prowadzi jej 
z powodu przeciążenia pracą.

W obszarze medycyny rodzinnej istnieją wiel-
kie rezerwy, dzięki którym efektywność profilaktyki 
i leczenia mogłaby się znacznie poprawić. Od 2015 r. 
NFZ oferuje programy przesiewowe i profilaktyczne, 
zawierające działania edukacyjne, ale są one albo 
niedofinansowane, albo za mało popularyzowane, 
albo zbyt trudne w realizacji. W związku z tym, mimo 
iż ze strony płatnika jest wola poprawy sytuacji, ich 
efekty są niedostateczne. 

3.5.  Rola podstawowej opieki zdrowotnej

3.6.  Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych

W systemie rozliczeń brakuje zachęt 
finansowych dla lekarzy rodzinnych, 
wiążących przychody z jakością usług, 
na przykład na podstawie systemo-
wej oceny zdrowia populacji, którą 
się zajmują, oraz poprawy wybranych 
jej parametrów, choćby stężenia cho-
lesterolu LDL. Odpowiednie zachęty 
mogłyby sprawić, że lekarz rodzinny 
kompleksowo podejdzie do wykry-
wania czynników ryzyka, diagnostyki 
oraz leczenia chorób sercowo-naczy-
niowych.

Istotną trudnością dla lekarzy POZ jest brak odpo-
wiednich placówek, np. jednodniowych oddziałów 
zajmujących się chorymi na niewydolność serca, do 
których mogliby kierować swoich pacjentów wymaga-
jących specjalistycznej diagnostyki i leczenia. W swoich 
gabinetach nie są w stanie tego wykonać. Ponieważ nie 
ma takich placówek, lekarze POZ są zmuszeni kierować 
chorych do przeciążonych poradni AOS lub wprost na 
oddziały szpitalne, mimo iż hospitalizacja tych chorych 
tylko pogarsza ich stan zdrowia. Kompetencje lekarzy 
POZ są w niektórych elementach zbyt wąskie, ograni-
czane przez przepisy NFZ - powinny zostać poszerzone, 
tak aby mogli bezpośrednio kierować pacjentów na 
niektóre badania specjalistyczne, w ten sposób odcią-
żając szpitale i AOS.

czy systemu opieki nad pacjentami. Skutek jest taki, że 
do polskich kardiologów trafia zbyt wielu pacjentów 
z zaawansowanymi chorobami układu sercowo-naczy-
niowego. 

W porównaniu z innymi krajami europejskimi, 
liczba pacjentów kardiologicznych w Polsce jest 
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miejscu, np. od tego, czy dyrektor wyznaczył osobę 
odpowiedzialną za realizację programu, czyli koordyna-
tora. W ośrodkach, w których jest osoba odpowiedzialna 
za rozmowę z pacjentem i realizację kolejnych termi-
nów wizyt, program działa lepiej. 

Dokładne powody tego stanu wymagają prze-
analizowania. Wiadomo bowiem, że część pacjentów 
nie chce odbywać regularnych wizyt u kardiologa czy 
systematycznie uczestniczyć w zabiegach rehabilitacji 
kardiologicznej. Świadczy to o niskim poziomie zrozu-
mienia problemu i potrzebie edukacji, aby przekonać 
chorych, że leczenie w ostrej fazie nie kończy leczenia 
zawału serca. Jednym z elementów KOS-zawał jest 
rehabilitacja, a dostęp do niej jest bardzo zróżnicowany, 
w wielu miejscach ograniczony. Odsetek pacjentów 
włączanych do programu KOS-zawał, którzy nie mają 
ku temu przeciwwskazań, powinien się zwiększyć. 

Dziś już wiemy, że funkcjonujący od października 
2017 r. program KOS-zawał zmniejsza ryzyko zgonu 
i ponownej hospitalizacji z powodu chorób serco-
wo-naczyniowych, do tego ma bardzo dobre opinie 
pacjentów, którzy z niego skorzystali. To dowód na to, że 
nowoczesne leczenie chorych wymaga dobrej współ-
pracy i koordynacji między poszczególnymi ogniwami 
ochrony zdrowia. 

Poza programem KOS-zawał w leczeniu pacjen-
tów kardiologicznych brakuje koordynacji. Brakuje też 
odpowiedniej komunikacji - lekarze POZ często nie 
wiedzą, gdzie dalej skierować pacjenta lub też jak go 
skutecznie zmotywować, aby poważnie zajął się swoim 
zdrowiem i trafił do specjalisty. Eksperci zwracają 
uwagę na potrzebę wdrożenia opieki koordynowanej 
nad kolejnymi grupami chorych.

Jedynym programem opieki koordynowanej w kardio-
logii jest KOS-zawał. Sprawdził się w praktyce, nato-
miast jest realizowany w zbyt małej liczbie ośrodków 
i jedynie co piąty polski pacjent po przebytym zawale 
serca może korzystać z koordynowanej opieki, zgodnej 
z wytycznymi klinicznymi. Środki finansowe przezna-
czane na kompleksową opiekę nad chorymi po zawale 
serca są zdecydowanie za niskie, zachęty finansowe dla 
podmiotów leczniczych zbyt małe, dlatego zbyt mała 
liczba ośrodków jest zainteresowana udziałem w tym 
programie. KOS-zawał jest realizowany w mniej więcej 
połowie ośrodków zajmujących się osobami z zawałem 
serca. Rozmieszczenie tych podmiotów leczniczych jest 
nierównomierne - np. w województwie śląskim jest ich 
dużo, ale są również takie województwa, gdzie KOS-za-
wał prowadzą tylko pojedyncze ośrodki (np. pomorskie, 
zachodniopomorskie czy warmińsko-mazurskie).

Podmioty lecznicze sygnalizują kłopoty z zawiera-
niem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z tego 
powodu w kilku województwach utrzymuje się zła 
sytuacja - jeden czy dwa ośrodki, które mogą realizować 
program KOS-zawał, nie są w stanie zapewnić odpo-
wiedniej dostępności dla pacjentów. Ponadto rok opieki 
koordynowanej po zawale przez wielu ekspertów uzna-
wany jest za zbyt krótki czas. Brakuje systemu finan-
sowego premiowania ośrodków, które mają najlepsze 
wyniki leczenia w ramach programu, czyli na przykład 
uzyskują u swoich pacjentów cele terapeutyczne, doty-
czące stężenia cholesterolu LDL. 

Inną problematyczną kwestią jest wywiązywa-
nie się podmiotów leczniczych z udziału w programie 
KOS-zawał. Niektóre ośrodki włączają bardzo dużą 
liczbę pacjentów – 70-80 proc. ustalonego limitu, 
ale są i takie, które wykorzystują tylko 20 proc.  
możliwości. Dużo zależy od organizacji opieki w danym 

3.4.  Opieka koordynowana 

z powodu pandemii, Polska nadal znajduje się wśród 
krajów o najgorszych wskaźnikach w Europie. Tymcza-
sem, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, szczególnie 

u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej powyżej 
75. roku życia preferowane są zabiegi przezskórne czy 
przezcewnikowe.
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Liczba ośrodków wykonujących specjalistyczne pro-
cedury, takich jak m.in. pracownie hemodynamiczne 
czy ośrodki elektroterapii, leczące wady zastawkowe, 
jest zdaniem ekspertów wystarczająca. Sytuacja jest 
zróżnicowana, w zależności od regionu i obszaru 
kardiologii. Brakuje ośrodków specjalizujących się 
w leczeniu chorób kardiologicznych u osób w wieku 
podeszłym, zwłaszcza prowadzących w sposób nowo-
czesny leczenie niewydolności serca.

Obserwuje się bardzo znaczące różnice w dostę- 
pności opieki kardiologicznej pomiędzy dużymi 
miastami, gdzie sytuacja jest dobra, a małymi miej-

scowościami, gdzie w wielu przypadkach nie ma odpo-
wiednich placówek medycznych. Tymczasem zwłaszcza 
w małych miastach do 5 tys. ludności odnotowywana 
jest największa śmiertelność. Jak pokazują badania opi-
nii, z punktu widzenia pacjentów istotne jest sprawne 
uzyskanie specjalistycznej porady możliwie blisko 
miejsca zamieszkania. Do nierówności w dostępie do 
właściwej opieki kardiologicznej przyczyniają się także 
decyzje wojewódzkich oddziałów NFZ, które nie chcą 
angażować dodatkowych środków ani podpisywać 
nowych kontraktów w niektórych miejscach, wbrew 
opiniom pacjentów, których głosy docierają do organi-
zacji pacjenckich lub Rzecznika Praw Pacjenta.

Eksperci wskazują na zdecydowanie zbyt małą 
aktywność instytucji państwowych w marketingu 
zdrowotnym i prozdrowotnej komunikacji społecz-
nej. Publiczne nakłady przeznaczane na ten cel są 
dramatycznie niskie w zestawieniu z potrzebami 
i niekorzystnymi trendami.

Brakuje narodowego programu profilaktycznego, 
dotyczącego kardiologii, który powinien zacząć od czyn-
ników ryzyka, przyczyniających się do rozwoju schorzeń 
układu krążenia, takich jak otyłość, palenie papierosów, 
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe a także 
zanieczyszczenie powietrza. Profilaktyka ukierunko-
wana na te czynniki ryzyka jest bardzo ważna i stanowi 
o powodzeniu planów zmniejszenia zachorowalności 
i redukcji obciążenia społecznego tymi chorobami. 
Mamy ogromne zaległości w edukacji zdrowotnej - 
mimo zapowiedzi, w szkołach nadal programy naucza-
nia nie zawierają godziny lekcji o zdrowiu.

Narodowy Program Zdrowia, który działa od 2016 
roku, nie przynosi efektów w profilaktyce chorób kar-
diologicznych. Program nie jest poddawany ewaluacji, 
nie ma oznak zainteresowania ze strony publicznych 
instytucji jak Ministerstwo Zdrowia czy NFZ. Wdro-
żony w ostatnim czasie program Profilaktyka 40 Plus 
również nie przyniósł zapowiadanych korzyści. Rola 
profilaktyki i programów profilaktycznych w systemie 
ochrony zdrowia jest absolutnie nieadekwatna do 
potrzeb i możliwości. Walka z czynnikami ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych, będących główną przyczyn zgo-
nów w Polsce, powinna stanowić priorytet wszystkich 
programów profilaktycznych i zdrowia publicznego.

wać podczas jednej wizyty, rozkłada się je na dwie 
lub więcej, ponieważ jest to korzystne finansowo dla 
przychodni. Dlatego podwyższenie wyceny sprzyjałoby 
zmniejszeniu liczby niepotrzebnych wizyt w AOS.

W zakresie kardiologii interwencyjnej wiele pro-
cedur jest wycenionych poniżej kosztów rzeczywistych. 
Wyceny leczenia zabiegowego zostały w ostatnich 
latach na tyle obniżone, że część z nich przestała być 
opłacalna. W dodatku NFZ nie zaproponował rekom-
pensat z powodu inflacji, mimo że koszty szpitali 
istotnie wzrosły. Z tego powodu szpitalne oddziały 
kardiologiczne muszą tak dobierać wykonywane pro-
cedury, aby ujemny wynik finansowy na jednych proce-
durach udało się zbilansować dodatnim saldem innych 
zabiegów. 

Brak opłacalności przyczynia się do odpływu  
lekarzy ze specjalizacji kardiologicznej oraz kłopotów 
z utrzymywaniem oddziałów kardiologicznych w szpi-
talach.

bardzo duża. Eksperci z zakresu demo-
grafii i epidemiologii, a także Rządowa 
Rada Ludnościowa, wskazują, że w ostat-
nich 10 latach mamy do 30 proc. wię-
cej zachorowań na zawały serca i udary 
mózgu niż np. w krajach skandynawskich. 
Co gorsza, dystans Polski do tych krajów, 
które zachorowań na choroby sercowo-
-naczyniowe mają zdecydowanie mniej, 
rośnie zamiast maleć.

W ostatnich latach stan zdrowia i styl życia 
Polaków nie tylko nie uległy poprawie, ale pod wie-
loma względami pogorszyły się. W związku z tym już 
w najbliższej przyszłości możemy się spodziewać 
większej liczby osób z chorobami układu krążenia. 
Kardiolodzy alarmują, że pacjenci, którzy trafiają do 
przychodni lub są hospitalizowani, po niemal dwu-
letnim okresie pandemii COVID-19 mają zwykle bar-
dziej zaawansowane choroby niż kilka lat temu.

Jesteśmy nadal krajem relatywnie mniej zamoż-
nym i “produkujemy” znacznie więcej chorych, za co 
odpowiada kilka czynników. Przede wszystkim przy-
czynia się do tego niezdrowy styl życia Polaków: 

• Wciąż palimy dużo papierosów. Nie potrafimy 
skutecznie zwalczać nikotynizmu, szczególnie 
u dzieci i młodzieży. 

• Drugim najważniejszym powodem jest malejąca 
aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, ale także 
dorosłych i bardzo niska aktywność fizyczna 
seniorów. Pod tym względem polskie społeczeń-
stwo znajduje się pod koniec wszelkich klasyfi-
kacji europejskich. 

• Problemem jest niezdrowa dieta, a zwłaszcza 
nadal bardzo wysokie spożycie tłuszczów nasy-
conych, objawiające się m.in. rosnącym proble-
mem otyłości. 

• Od 2002 r. dramatycznie wzrasta ilość spo-
żywanego alkoholu, zwłaszcza wśród kobiet. 

Niezdrowemu stylowi życia towarzyszy niski 
poziom edukacji zdrowotnej oraz niedostateczna 
liczba i wykorzystanie programów przesiewowych. 

System finansowania medycyny rodzinnej, oparty na 
stawce kapitacyjnej i nieprzewidujący premii za efek-
tywność działań, wpływa negatywnie na jakość i za-
angażowanie przychodni POZ w profilaktykę i lecze-
nie chorób sercowo-naczyniowych.

Procedury ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
w kardiologii są nielimitowane. Mimo to dostępność 
specjalistów jest nadal mocno ograniczona, ponieważ 
nie ma tylu podmiotów świadczących usługi finan-
sowane przez NFZ w tym zakresie, żeby te potrzeby 
zaspokoić. Przyczyną zbyt małej liczby podmiotów kar-
diologicznych w ramach ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej jest zbyt niska wycena świadczeń. Gdyby te 
świadczenia były lepiej wycenione, liczba przychodni 
wzrosłaby, a co za tym idzie szansa na to, że pacjent 
wcześniej uzyskałby poradę, byłaby większa.

Nadmiarowa liczba wizyt w AOS, która przyczynia 
się do gorszej dostępności dla pacjentów pierwszo-
razowych, wynika również z zasad rozliczania. Mimo 
iż diagnostykę i konsultację można byłoby zrealizo-

3.7.  Finansowanie świadczeń 
kardiologicznych

3.8. Dostępność ośrodków specjalistycznych
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Brak kadry medycznej czy też jej niewystarczająca 
ilość stanowi poważny problem całego systemu opie-
ki zdrowotnej, na tle innych dziedzin polska kardio-
logia zasadniczo nie wyróżnia się ani pozytywnie, ani 
negatywne.W skali całego kraju, w wielu mniejszych 
ośrodkach zaczyna brakować specjalistów kardiologii 
pracujących w publicznych placówkach. Ma to związek 
m.in. z wyceną procedur, która przekłada się na docho-
dowość ośrodków, a zatem poziom wynagrodzeń. Leka-
rze przechodzą do sektora prywatnego lub migrują do 
większych miast. Jednocześnie z zauważalnym brakiem 
specjalistów występuje duże zróżnicowanie geograficz-
ne. Głównym problemem dotyczącym kadr jest zatem 
nierównomierne rozłożenie i braki kardiologów w ma-
łych ośrodkach, na terenach słabiej zurbanizowanych 
np. Podlasia czy Podkarpacia.

W minionym okresie dokonał się znaczący postęp 
w szkoleniu podyplomowym kardiologów, dzięki cze-
mu zwiększyliśmy liczbę specjalistów kardiologów, 
która obecnie jest uznawana w skali całego kraju za 
dostateczną. Zróżnicowanie dostępu do specjalistów 
dotyczy także poszczególnych dziedzin, inna jest sy-
tuacja w grupie elektrokardiologów czy kardiologów 
interwencyjnych, a inna - trudniejsza - w odniesieniu 
do specjalistów pracujących w AOS i zajmujących się 
chorymi z niewydolnością serca.

Sytuacja kadrowa w kardiologii jest lepsza niż 
w wielu innych dziedzinach, ale od kilku lat zmniejsza 
się liczba rezydentów, zainteresowanych specjalizacją 
z kardiologii. Jest to ciężka specjalizacja, szczególnie 
praca zabiegowa, wymagająca wiele wysiłku i dużej 
dyspozycyjności. Jednocześnie straciła swoją finansową 

3.9. Zasoby kadrowe 3.10. Dostęp do nowoczesnej farmakoterapii

Jednocześnie nie wszystkie są w pełni wykorzystane, 
co wynika głównie z limitów narzuconych przez NFZ. 
Ośrodki mają określony budżet, w którym muszą się 
zmieścić. Szpital posiadający ryczałt musi go wyko-
nać między 98 a 103 proc. Jeśli go przekroczy, nie do-
stanie zapłaty za nadwykonania. Szpitale oczywiście 
negocjują i w wielu przypadkach wojewódzkie od-
działy NFZ płacą za nadwykonania. Ale zdarzają się 
także sytuacje, w których plan finansowy wydatków 
na procedury kardiologiczne w danym wojewódz-
twie nie jest wykorzystywany i zamiast przysporzyć 
korzyści pacjentom tego regionu, środki wracają do 
centralnego budżetu NFZ jako “oszczędności”. 

Potencjał placówek wysokospecjalistycznych, 
które powinny zajmować się zwłaszcza leczeniem 
przypadków trudnych i wymagających nowoczesnej 
terapii, często jest marnowany z powodu niewłaści-
wej organizacji ścieżki leczenia. Dobrze wyeduko-
wane placówki POZ w połączeniu z odpowiednia 
opieką ambulatoryjną, mogłyby istotnie odciążyć 
specjalistyczne placówki. W obecnej chwili ich 

potencjał nie jest jednak właściwie wykorzystywany.
Na dostępność poradni specjalistycznych negatyw-
nie wpływa brak koordynacji. Najbardziej uciążli-
wym problemem jest odbywanie ponownych wizyt 
u specjalisty przez pacjentów od dawna leczących 
przewlekłe schorzenia, przede wszystkim w celu wy-
pisania recepty na przyjmowane leki. Brakuje zaan-
gażowania koordynatora lub asystenta medycznego, 
który mógłby ustalić hierarchię potrzeb i dokonywać 
kwalifikacji na wizyty przede wszystkim dla tych 
chorych, którzy tego najbardziej potrzebują, jedno-
cześnie zwiększając zaangażowanie lekarzy POZ. 

Przyczynia się do tego także niska świadomość 
pacjentów, brak edukacji i zrozumienia zasad dzia-
łania systemu ochrony zdrowia i zadań poszcze-
gólnych poziomów opieki medycznej. Problemem 
też jest brak głosu pacjentów w dyskusji o kształ-
cie opieki kardiologicznej. Skuteczność ich próśb 
i wpływ na decyzje systemowe są zbyt małe. Brak 
dialogu prowadzi do tego, że pacjent nie rozumie 
systemu, nie umie się w nim odnaleźć.

atrakcyjność. Lekarze nie chcą być kardiologami, ponie-
waż dyżurując na SOR lub pracując w POZ mogą zaro-
bić więcej niż na oddziale czy klinice kardiologicznej, 
w tym również kardiologii interwencyjnej. Jeśli struktura 
wynagrodzeń się nie zmieni, gdy starsi lekarze za kilka 
lat przestaną być czynni zawodowo, zacznie brakować 
specjalistów pracujących na 24-godzinnych dyżurach, 
niezbędnych dla leczenia pacjentów z ostrym zespołem 
wieńcowym w 150 ośrodkach, które obecnie funkcjo-
nują. System wynagrodzeń sprawia, że liczba obsłużo-
nych pacjentów nie przekłada się w bezpośredni sposób 
na zarobki.

Duży odsetek specjalistów kardiologów jest w tej 
chwili po 55. - 60. roku życia, czyli zbliża się do wieku 
emerytalnego. To wszystko sprawia, że za kilka lat może 
uwidocznić się mocny kryzys kadrowy. Będzie brakować 
specjalistów w trudnych, zabiegowych poddziedzinach 
kardiologii. 

Nastąpiła także zmiana pokoleniowa związana ze 
zmianami mentalnymi, innym podejściem do wykony-
wanego zwodu. Na rynku pojawiły się osoby, które są 

Kardiolodzy podkreślają, że system refundacji 
w Polsce zabezpiecza dostęp pacjentów do niemal 
wszystkich potrzebnych farmakoterapii. Jednocze-
śnie zwracają uwagę, że kilka nowoczesnych leków, 
zarejestrowanych po 2010 roku nadal nie zostało 
objętych publicznym finansowaniem. W niektórych 
przypadkach (np. antagoniści dla receptora minera-
lokortykoidowego) istnieją wymagania, dotyczące 
włączenie pacjenta do leczenia, ostrzejsze niż zapisy 
charakterystyki produktu leczniczego (ChPL).

Nowe leki, rejestrowane przez Europejską Agencję 
Leków, a więc teoretycznie dostępne także na polskim 
rynku, muszą czekać wiele lat na objęcie refundacją. 
Dotyczy to także nowych leków kardiologicznych, któ-
rych pojawia się stosunkowo niewiele - w porównaniu 
np. z lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów - 

świadome swojej wartości i wybierają takie aktywności 
zawodowe – co dotyczy nie tylko kardiologii – w któ-
rych unikają uciążliwego dyżurowania, nie odczuwają 
ryzyka wypalenia zawodowego w wielu trzydziestu 
kilku lat i narastającego prawdopodobieństwa popeł-
nienia błędu medycznego. Nowe pokolenie absol-
wentów studiów medycznych inaczej podchodzi do 
wyboru specjalizacji. Zmiany mentalności wymagają 
prowadzenia aktywnej polityki kadrowej i płacowej, 
tak aby zapobiec wystąpieniu niedoborów kadrowych 
i zapełnić pojawiającą się lukę. 

Nadal brakuje rozwiązań organizacyjnych, które 
ograniczałyby pozalekarskie czynności wykonywane 
przez specjalistów, dzięki ich przejęciu przez inne 
zawody medyczne. Lekarze nadal są nadmiernie obcią-
żeni biurokracją i formalnościami, otrzymują wiele 
dodatkowych zadań, przez co nie mogą koncentrować 
się tylko na tych elementach, które są bezwzględnie 
zależne od decyzji lekarza. Mają zbyt mało pomocy ze 
strony pielęgniarki, farmaceuty czy absolwenta kie-
runku zdrowia publicznego. 

i których ceny są relatywnie niższe od onkologicznych 
czy stosowanych w leczeniu chorób rzadkich. To ozna-
cza, że przez kilka czy kilkanaście lat polscy pacjenci są 
leczeni gorzej niż mogliby i inaczej niż to wynikałoby 
z najnowszej miedzy medycznej. 

Z uwagi na braki w refundacji, eksperci mają 
w wielu przypadkach dylemat, jakie terapie zalecać 
pacjentom, skoro zgodne z wytycznymi ewentualne 
zastosowanie nierefundowanych leków oznacza-
łoby wydatki przekraczające 500 zł miesięcznie dla 
pacjenta. Dlatego bardzo ważne jest przyspieszenie 
procesów refundacyjnych, szczególnie tych leków, 
które są rekomendowane przez europejskie i pol-
skie towarzystwa kardiologiczne jako leczenie klasy 
I, czyli takie, które należy zastosować u każdego cho-
rego, który nie ma do niego przeciwwskazań. 
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• Szybka ścieżka diagnostyczna -  
organizacja diagnostyki, opar-
tej na szybkIej ścieżce pacjenta 
pierwszorazowego. Zagwaranto-
wanie sprawnej, pełnej ścieżki 
diagnostycznej trwającej nie dłu-
żej niż 30 dni jest podstawowym 
warunkim zaplanowania i roz-
poczęcia terapii w optymalnym 
tempie, które stwarza szansę na 
możliwe wysoką skuteczność.

• Wbudowanie istniejących, sprawdzonych rozwią-
zań. Do krajowej sieci powinny zostać włączone 
programy, które już sprawdziły się w praktyce, ta-
kie jak np. KOS-Zawał. Program ten jednoznacznie 
wskazuje na kluczową rolę koordynacji - wyka-
zuje, że wdrożenie opieki ambulatoryjnej po ta-
kim kryzysie zdrowotnym, jakim jest zawał serca, 
przekłada się na istotną redukcję śmiertelności 
w okresie roku.

• Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej. Głów-
nym celem Krajowej Sieci Kardiologicznej jest 
udrożnienie systemu leczenie i ścieżki pacjenta 
od lekarza POZ do lekarza specjalisty. Kluczowa 
dla powodzenia jest ocena pilności i potrzeb wy-
konania pewnych procedur, czyli triażu opartego 
o diagnostykę. 

• Sprawne funkcjonowanie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej. Zgodnie z założeniami sieci pa-
cjent, który ma problemy kardiologiczne, powinien 
uzyskać pierwszą poradę ambulatoryjną w ciągu 
30 dni. Czas dla skuteczności podejmowanego le-
czenia jest bardzo istotny. Dlatego warunkiem po-
wodzenia jest także utrzymanie nielimitowania 
świadczeń AOS dla pacjentów kardiologicznych. 

potrwa przez kilka lat. Nadrabianiu zaległości nie sprzyja  
jednak utrzymywanie limitów na procedury kardiolo-
giczne wykonywane w szpitalach.

Szczególnie zła jest sytuacja w obszarze niewydolno-
ści serca. Po dwóch latach pandemii klinicyści oceniają, że 
znacznie częściej rozpoznawana jest zaawansowana nie-
wydolność serca. Pacjenci, którzy trafiają na izby przyjęć, są 
zdrowotnie zaniedbani i wymagają często wielodniowej 
terapii dożylnej. Wśród przyczyn późnego zgłaszania znaj-
duje się nie tylko obawa przed koronawirusem, ale także 
niski poziom wiedzy zdrowotnej. Brakuje świadomości, 
że w przypadku zaostrzeń należy szybko wezwać służby 
ratunkowe, a szybka hospitalizacja zwiększa szanse ura-
towania zdrowia lub życia. Jednocześnie odnotowujemy 
nadmierną liczbę hospitalizacji z powodu niewydolności 
serca, których jest 2,5 razy więcej niż średnia w krajach 
OECD, co świadczy o niewłaściwej organizacji leczenia. 

W okresie pandemii pogorszyły się wskaźniki zacho-
rowalności na choroby nowotworowe i kardiologiczne, 
przede wszystkim z powodu zbyt późnej diagnostyki. 
Spadła liczba rozpoznawanych nowych przypadków 
nadciśnienia tętniczego, cukrzycy czy hipercholestero-
lemii. Tymczasem wczesne wykrycie, a także prewen-
cja i profilaktyka, mogą zdecydowanie obniżyć zarówno 
zachorowalność jak i śmiertelność z powodu chorób kar-
diologicznych.

Pandemia nasiliła także nierówności w dostępie do 
świadczeń medycznych. Wobec kłopotów publicznych pla-
cówek, część osób - zwłaszcza lepiej zarabiających, bardziej 
świadomych i mieszkających w dużych miastach - szukała 
potrzebnej pomocy w sektorze prywatnym, w ten sposób 
rekompensując braki.

Dług zdrowotny spowodowany ograniczeniami w dostępie 
do świadczeń medycznych w czasie pandemii COVID-19 
jest w kardiologii szczególnie znaczący. W skali całego kraju 
liczba świadczeń kardiologicznych istotnie zmalała. W 2020 
roku wykonano o 25 proc. mniej hospitalizacji niż w roku 
2019.  Niższy poziom utrzymał się również w 2021 roku. 
Wykonano 15-20 proc. mniej procedur z zakresu kardiologii 
inwazyjnej. Chorzy, których zabiegi nie odbyły się,  o ile prze-
żyli, zwiększyli pulę pacjentów, którzy powinni mieć wyko-
naną procedurę w kolejnych latach. Stanowią podstawową 
grupę, której dotyczy problem długu zdrowotnego.

W czasie pandemii COVID-19 mieliśmy do czynie-
nia z nadmiarowymi zgonami. Chorzy na schorzenia 
sercowo-naczyniowe umierali najczęściej ze wszystkich 
chorych na COIVD-19, dotkniętych innymi chorobami 
współistniejącymi. Do narastania długu zdrowotnego 
przyczyniła się również postawa pacjentów. Część cho-
rych bała się zakażenia, w związku z tym opóźniała lub 
odmawiała hospitalizacji lub wykonania potrzebnych 
procedur kardiologicznych. W ten sposób występujące 
już wcześniej problemy uległy spotęgowaniu. 

Pod koniec 2021 roku destrukcyjny wpływ pande-
mii na system leczenia chorób kardiologicznych zaczął 
stopniowo maleć. Poprawiła się sytuacja szczególnie 
w przypadku leczenia planowego, co jest o tyle istotne, 
że właśnie one mają zmniejszać dług kardiologiczny 
spowodowany pandemią. Leczenie stanów ostrych było 
bowiem cały czas zapewnione w dużo wyższym stop-
niu - nie było raczej opóźnień ze strony szpitali, cho-
ciaż często były spowodowane przez samych chorych. 
W ocenie klinicystów, następujący od początku 2022 
roku wzrost planowych procedur pozwoli zahamo-
wać dług kardiologiczny, lecz spłacenie go w całości 

3.12.  Warunki powodzenia Krajowej Sieci 
Kardiologicznej

Wprowadzenie opieki koordynowanej w postaci kra-
jowej sieci jest - zdaniem zdecydowanej większości 
ekspertów i klinicystów - jedynym rozwiązaniem, któ-
re może poprawić dostępność do leczenia kardiolo-
gicznego. Krajowa Sieć Kardiologiczna w obecnych 
realiach - ograniczeń finansowych i kadrowych - ma 
skracać i upraszczać ścieżkę pacjenta.

• Kompleksowe podejście do rozwiązania proble-
mu. Krajowa Sieć Kardiologiczna powinna stano-
wić jedynie fragment kompleksowego, narodo-
wego programu i dotyczyć wszystkich aspektów 
związanych z kardiologią: prewencji, profilaktyki, 
edukacji, organizacji, standardów leczenia, rehabi-
litacji, finansowania itd.

• Powodzenie wdrażania sieci kardiologicznej za-
leży przede wszystkim od nakładów finansowych. 
Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce są nadal 
zbyt niskie. Ich radykalne podniesienie mogłoby 
sprawić, że niepotrzebne byłoby dodatkowe struk-
tury organizacyjne ani specjalne programy dla 
określonych grup pacjentów, takich jak np. KOS-
-zawał. Wyższe finansowanie wszystkich procedur 
i ośrodków przyczyni się do globalnej poprawy 
sytuacji pacjentów kardiologicznych. W radykal-
nie lepszych warunkach finansowych najnowsze 
standardy opieki moglibyśmy realizować bez two-
rzenia sieci, czy programów takich jak KOS-zawał. 
Tego typu programy powstają, ponieważ dostęp 
do wytyczonego zaleceniami leczenia jest ograni-
czony z powodów finansowych. 

• Zasoby kadrowe. Warunkiem powodzenia są odpo-
wiednie zasoby kadrowe w placówkach posiada-
jących kontrakty z NFZ. Brakuje także właściwego 
systemu doskonalenia zawodowego dla leka-
rzy i systemu motywacyjnego do pozostawania 
i praktykowania w zawodzie.

Wprowadzenie 
opieki 
koordynowanej  
w postaci krajowej 
sieci jest jedynym 
rozwiązaniem,  
które może 
poprawić 
dostępność 
do leczenia 
kardiologicznego.

3.11. Dług zdrowotny po pandemii COVID-19

Ograniczenia istnieją także w finansowaniu sprzę-
tu, urządzeń wszczepialnych czy zabiegów chirur-
gicznych wykonywanych nowoczesnymi metodami. 
W obszarze wyrobów medycznych następuje dyna-
miczny rozwój nowych technologii. Wiele z nich nie 
jest refundowanych, na szczęście można je rozliczać 

w ramach indywidualnej zgody płatnika. Jednak są też 
i takie - chociażby nowe przezskórne metody leczenia 
wad zastawkowych - których nie można wykorzystać 
w takim trybie, mimo że uzyskały rekomendacje urzę-
dów regulacyjnych.
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Polski system leczenia chorych na schorzenia serco-
wo-naczyniowe stoi w obliczu wyzwań większych niż 
dotychczas. Osiągnięte w ostatnich latach sukcesy, 
w tym rozwój kardiologii interwencyjnej i wdrożenie 
programu KOS-zawał wykazują, że istnieją wysokie 
szanse na poprawę wskaźników leczenia. 

Kluczowymi wyzwaniami są: niski poziom edu-
kacji społeczeństwa, niedostateczna profilaktyka, 
niewystarczające nakłady finansowe na leczenie 
i braki kadrowe. W sferze organizacyjnej największe 
wyzwania stanowią: zła koordynacja leczenia w ukła-
dzie szpitale-AOS-POZ, brak jasno określonej ścieżki 
pacjenta kardiologicznego, brak systemu monitoro-
wania i oceny skuteczności opieki nad chorymi, zbyt 
wolne wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań 
i terapii do praktyki klinicznej. 

Polska kardiologia posiada duży potencjał – 
w wielu przypadkach dobrze przemyślane procesy 
i procedury, wykwalifikowaną kadrę, ogromny poten-
cjał naukowo-badawczy i rozwiniętą sieć ośrodków 
specjalistycznych. Wskaźniki śmiertelności, dług 
zdrowotny i niewłaściwa struktura świadczeń kar-
diologicznych finansowanych przez płatnika publicz-
nego świadczą jednak o tym, że potrzebne jest 
podjęcie szybkich i kompleksowych działań systemo-
wych. Głównym celem reformy kardiologii powinno 
być obniżenie zachorowalności i zmniejszenie śmier-
telności Polaków na wszystkie jednostki chorobowe 
systemu sercowo-naczyniowego.

W miarę zwiększania środków bu-
dżetowych na system ochrony zdro-
wia, co zostało zagwarantowane 
w odpowiednich ustawach i strate-
giach rządowych, trzeba przeznaczać 
odpowiednie nakłady na kardiologię. 
Bez stabilnego, zwiększonego finan-
sowania przez najbliższe 10-20 lat 
sytuacja pacjentów kardiologicz-
nych ani wskaźniki zachorowalno-
ści i śmiertelności nie poprawią się. 
Liczba możliwych do uniknięcia za-
chorowań i zgonów z powodu chorób sercowo-na-
czyniowych jest w Polsce bardzo wysoka, istnieje 
zatem ogromny potencjał do poprawy.

Te czynniki w dużej mierze odpowiadają za za-
wału serca, udary mózgu i niewydolność serca. 
Te wszystkie czynniki powinny być uwzględnione 
w narodowym programie chorób układu sercowo-
-naczyniowego. Zwłaszcza, że od lat trwają dys-
kusje o Narodowym Programie Zdrowego Serca, 
uwzględniającym profilaktykę i rehabilitację. 

• Innowacyjność. Skuteczniejsze i szybsze wdraża-
nie innowacyjnych metod leczenia, stosowanie 
najnowszych standardów powinno towarzyszyć 
wprowadzanym zmianom organizacyjnym. Doty-
czy to innowacyjnych metod zabiegowych, inno-
wacyjnych farmakoterapii oraz rozwiązań infor-
matycznych, edukacyjnych i prawnych.

• Miejsce kardiologii w strategii rządu i państwa. 
Ponieważ kardiologia stanowi wyzwanie dla 
zdrowia publicznego a umieralność z powodu 
chorób układu krążenia jest w Polsce najwyższa, 
jej stan rozwoju powinien należeć do priorytetów 
nie tylko w obszarze ochrony zdrowia, ale także 
w kontekście całego rozwoju polskiego państwa, 
gospodarki i społeczeństwa.

System monitorowania i ewaluacji. Zarówno trwa-
jący już pilotaż, jak też przyszła krajowa sieć muszą 
podlegać stałemu monitorowaniu. Potrzebne jest 
zdefiniowanie celów, które mają być osiągnięte, 
a także mierników i metod ich ewaluacji. Dla za-
gwarantowania podwyższania jakości i skuteczności 
opieki, wskaźniki powinny być kształtowane w od-
niesieniu do innych krajów, zwłaszcza należących do 
OECD.

• Optymalizacja istniejących już zasobów. Zasady 
działania krajowej sieci powinny zapewnić opty-
malne wykorzystanie już istniejących zasobów 
sprzętowych, kadrowych, finansowych i kompe-
tencji. Potrzebne jest równoczesne podnoszenie 
jakości i organizacji działania instytucji takich 
jak ośrodki kliniczne, instytuty, ośrodki badawcze, 
analityczne i naukowe.

• Równomierny dostęp do leczenia dla pacjentów 
we wszystkich regionach Polski. Potrzebne jest 
sprawne poszerzanie zasięgu sieci na kolejne 
województwa, aby szybka ścieżka diagnostycz-
no-lecznicza stawała się dostępna dla chorych 
w całej Polsce.

• Równolegle z pilotażem i tworzeniem sieci kar-
diologicznej, potrzebna jest również narodowa 
strategia leczenia chorób układu krążenia. Ponie-
waż choroby układu krążenia są główną przyczy-
ną zgonów Polaków, strategiczny plan dotyczący 
chorób serca i naczyń powinien być priorytetem 
dla osób zarządzających systemem ochrony zdro-
wia. Szczególnie po pandemii COVID-19, po-
nieważ dług zdrowotny jest szczególnie duży 
w obszarze chorób układu sercowo-naczyniowe-
go - powodu pogorszenia stylu życia Polaków oraz 
utrudnionego dostępu do lekarzy i procedur kar-
diologicznych. 

• Odpowiednie działania nakierowane na zmniej-
szanie długu zdrowotnego. W najbliższych la-
tach będziemy obserwować zwiększoną liczbę 
pacjentów z ostrymi chorobami układu krążenia, 
z ciężkimi postaciami chorób układu krążenia. To 
będzie wymagało większych nakładów i uwagi 
ze strony osób zarządzających systemem opieki 
zdrowotnej. 

• Rozwój kardiologii prewencyjnej. W uzupełnie-
niu do zwiększenia wydatków i zmian organi-
zacyjnych, potrzebna jest społeczna edukacja 
dotycząca stylu życia, zapobiegania i leczenia 
takich czynników ryzyka jak nadciśnienie tęt-
nicze, hipercholesterolemia, cukrzyca, otyłość.  

3.13. Wnioski ogólne
Kluczowymi 
wyzwaniami są: 
niski poziom 
edukacji 
społeczeństwa, 
niedostateczna 
profilaktyka, 
niewystarczające 
nakłady finansowe 
na leczenie i braki 
kadrowe. 



© Wydawcą raportu jest Modern Healthcare Institute sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne decyzje, 
które zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Niniejszy raport objęty jest prawami autorskimi.

Zabronione jest powielanie i kopiowanie oraz wykorzystywanie w takiej formie części 
lub całości raportu, w tym wykresów i tabel zawartych w publikacji, na jakimkolwiek polu 

eksploatacji, bez pisemnej zgody wydawcy.

Cytowanie fragmentów lub danych zawartych w raporcie powinno zawierać adnotację o źródle.

Treści zawarte w niniejszym raporcie nie mają na celu promowania któregokolwiek 
z wymienionych produktów leczniczych. Zostały zawarte jedynie w celach informacyjno-

edukacyjnych.




