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KsiąĪka obroĔców rynkowego systemu
ochrony zdrowia1

W strukturze dyscyplin naukowych polityka zdrowotna jest daleką krewną polityki spoáecznej, a zdrowie publiczne tam nie istnieje. Máodzi badacze, którzy chcą
zajmowaü siĊ zdrowiem – jeĞli nie są lekarzami i chcą zdobywaü stopnie naukowe
– szukają okrĊĪnych dróg poprzez dyscypliny pokrewne. Klasyczne dyscypliny niekiedy na tym korzystają, przeĪywając krótkotrwaáy rozkwit, ale brak instytucjonalnego zaplecza nie pozwala na utrwalenie pozycji, co siĊ przytraÞáo socjologii zdrowia.
PiĞmiennictwo, które moĪna by zaliczaü do tego obszaru zainteresowaĔ nie jest
w Polsce reprezentowane w nadmiarze. Przedstawia siĊ zwykle wąsko kreĞlone analizy lub publicystycznie traktowane uzasadnienia róĪnych wariantów proponowanych
zmian. Brakuje zwáaszcza informacji na temat przeksztaáceĔ obÞcie wdraĪanych we
wszystkich prawie krajach, stanowiących tworzywo nowych ustaleĔ dotyczących treĞci i metod wprowadzania w Īycie nowych rozwiązaĔ.
W tej sytuacji ukazanie siĊ na rynku wydawniczym ksiąĪki zapowiadanej tytuáem
jako „raport o Ğwiatowych systemach opieki zdrowotnej”, pochodzącej z 2004 roku
musi wzbudzaü nadzieje. MoĪe byü traktowane jako zapowiedĨ wypeánienia waĪnej
luki informacyjnej.
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1. Poszukiwanie lepszych rozwiązaĔ
Gdyby literalnie potraktowaü deklaracje autorów ksiąĪki, to ich cele byáy gáównie badawcze. Chodziáo im bowiem o poddanie analizie „istotniejszych niepowodzeĔ
paĔstwowych systemów ubezpieczeĔ” zdrowotnych (s.44). Skoncentrowanie siĊ na
niepowodzeniach nie powinno dziwiü; po latach samozadowolenia, od kiedy rozpocząá siĊ ruch reformowania opieki zdrowotnej, a wiĊc od koĔca lat osiemdziesiątych
ubiegáego wieku, badacze z ferworem wydobywali na Ğwiatáo dzienne liczne przykáady báĊdów bĊdących nastĊpstwem záych rozwiązaĔ organizacyjnych. Krytyczne
diagnozy zastanych sytuacji byáy i są traktowane jako uzasadnienie szczegóáowych
projektów zmian przygotowywanych w poszczególnych krajach, ale staáy siĊ takĪe
skáadnikiem ogólnoĞwiatowego dorobku polityki zdrowotnej, gdzie tezĊ o powszechnoĞci kryzysu systemów zdrowotnych – o róĪnych wszakĪe nasileniu – akceptuje siĊ
doĞü szeroko. Panuje takĪe zgoda co do podstawowych wymiarów kryzysu: rosnące
koszty i trudnoĞci osiągania celów dotyczących powszechnego i sprawiedliwego dostĊpu. Powszechnie mówi siĊ o niewystarczającej efektywnoĞci, ale recepty, jak ją
poprawiü są rozbieĪne i ĞciĞle związane z poglądami w sprawie sposobu urządzania
Īycia spoáecznego. Wiele podjĊtych inicjatyw nie doprowadziáo do odczuwalnej poprawy sytuacji, liczni badacze krytycznie odnoszą siĊ do podjĊtych wysiáków i poszukiwania lepszych rozwiązaĔ stale trwają.
Zamysá analizy moĪna wiązaü z oczekiwaniem w miarĊ bezstronnego przedstawienia sytuacji panującej w wielu krajach, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie
i Nowej Zelandii, a w tym takĪe sytuacji systemu w USA. Oczekiwanie bezstronnoĞci
jest tym bardziej uzasadnione, ze autorzy przedstawiają siĊ jako „najbardziej zagorzali krytycy” amerykaĔskiej opieki zdrowotnej (s.43).
Bardziej uwaĪny czytelnik mógá jednak dostrzegaü pewne przesáanki skáaniające do
niepokoju. Pierwszą jest pojawienie siĊ Miltona Friedmana, znanego jako zwolennika
ograniczania interwencji paĔstwa w funkcjonowanie ochrony zdrowia. Nie o symboliczne nazwiska jednak najbardziej chodzi. JuĪ we wstĊpie pojawia siĊ stwierdzenie,
Īe przyczyną záa w sektorach wszystkich krajów jest „zdáawienie normalnych reakcji
rynkowych”, które – przechodząc dáugotrwaáą ewolucjĊ – doprowadziáy najpierw do
wprowadzenia barier w dostĊpie Ğwiadczeniodawców do rynku, a nastĊpnie opanowaáy moĪliwoĞci ksztaátowania relacji miedzy Ğwiadczeniodawcami i konsumentami.
Generalnie chodzi o wyeliminowanie konkurencji jako mechanizmu ksztaátujące reguáy postĊpowania – i motywacje postĊpowania w tym sektorze. Ten fatalnie oceniany stan rzeczy zapanowaá we wszystkich krajach rozwiniĊtych, chociaĪ system amerykaĔski osiągnąá najwiĊksze, w porównaniu z innymi, sukcesy w jego eliminacji.
Przy przyjĊciu takiego punktu widzenia zbiory informacji, które miaáy przedstawiaü obraz róĪnych systemów krajowych zamieniają siĊ w ciąg ilustracji przedstawiających znaczne przewagi USA we wszystkich niemal aspektach dziaáania ochrony zdrowia. Wprawdzie opieka zdrowotna w tym kraju daleka jest od doskonaáoĞci
– o rozwiązaniach doskonaáych jest mowa w dalszych partiach tekstu – ale i tak, relatywnie, system tam funkcjonujący jest najlepszy. JeĞli wystĊpują tam mankamenty to
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są wynikiem zbyt silnej ingerencji paĔstwa, jego przesadnie duĪej szczodrobliwoĞci,
tolerowania naduĪyü ze strony nieuczciwych konsumentów, generalnie – z niedostatecznej obecnoĞci rynku i jego praw.
Zadanie polegające na odrzucaniu wszystkiego, co nierynkowe – nie mam wątpliwoĞci, Īe Ğwiadomie realizowane – jest uáatwione dziĊki przejĊciu kategorii „mitu”
jako sposobu okreĞlania wszystkich poglądów niezgodnych z dąĪeniem do maksymalizowania zakresu sektora zdrowotnego poddanego mechanizmom rynkowym. ZidentyÞkowano ich aĪ dwadzieĞcia. „Obalenie mitów”, co explicite deklarują autorzy,
jest uáatwione przez sam fakt perswazyjnego nazwania krytykowanych, a wiĊc obalanych, poglądów. W efekcie czytelnik otrzymuje wiele argumentów poĞwiadczających
wyĪszoĞü amerykaĔskiego systemu zdrowotnego i skąpe informacje o prorynkowych
rozwiązaniach w RPA i Singapurze (rachunki zdrowotne) oraz zmianach prywatyzacyjnych w kilku innych krajach rozwiniĊtych.

2. System idealny?
RozwaĪania autorów prowadzą do zaproponowania zarysu „idealnego systemu
ubezpieczeĔ zdrowotnych” (s.339 in). Miaáby on stanowiü „poáączenie starej koncepcji ubezpieczenia wypadkowego z dwoma stosunkowo nowymi pomysáami : uniwersalne ZRO (w celu kontrolowania popytu) oraz rozpowszechnienie zogniskowanych
fabryk (dla kontrolowania podaĪy)” (s.341). Skrót ZRO byá wczeĞniej wprowadzony
i oznacza zdrowotne rachunki oszczĊdnoĞciowe (s.30), natomiast termin „zogniskowane fabryki” pozostaje niejasny, choü jest pewne, Īe chodzi o formĊ organizowania
procesu produkowania ĞwiadczeĔ. Mechanizmem napĊdowym, tak w fazie bieĪącego zarządzania, jak i rozwoju, mają byü siáy rynkowe. Jego uczestnicy, poszukując
uĪytecznoĞci – maksymalnej, a moĪe satysfakcjonującej – dziaáają zgodnie ze swoim
interesem, tak jak jest przez nich postrzegany, co powinno prowadziü do konkurencji
i rozwoju.
Struktura rynku ĞwiadczeĔ zdrowotnych, który ma byü obsáugiwany przez „idealny system” jest prosta, bo skáada siĊ z pacjentów (klientów), Ğwiadczeniodawców
i ubezpieczycieli. Zaspokojenie potrzeb i poziom uzyskiwanej uĪytecznoĞci powinien
plasowaü siĊ blisko optimum. Rola rządu i tworzonej przezeĔ regulacji jest sprowadzona do absolutnego minimum. Sektor jest autonomiczny i rządzi siĊ zasadami tworzonymi gáównie przez zainteresowane strony. Transakcje są zawierane dobrowolnie,
stawki ustalane przez umawiające siĊ strony, na podstawie sygnaáów pochodzących
z rynku. Prostota konstrukcji i dobrowolnoĞü dziaáaĔ – zgodnie z reguáami rynku
– jest Ĩródáem powaĪnych braków. Są one nastĊpstwem dwóch rozwiązaĔ. Po pierwsze, uwzglĊdnieni partnerzy są na tyle silni i dziaáają na tyle racjonalnie, Īe osiąganie
równowagi na optymalnym (korzystnym) poziomie jest moĪliwe i Īadna zewnĊtrzna
interwencja nie jest potrzebna. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe taki obraz rozwoju sytuacji
moĪe budziü sprzeciw. Po drugie, w konstrukcji nie uwzglĊdnia siĊ obecnoĞci dwóch
bardzo powaĪnych graczy: wytwórców i dystrybutorów leków i sprzĊtu medycznego.
Tymczasem są to partnerzy dysponujący duĪymi pieniĊdzmi, mający liczne interesy
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polegające na zwiĊkszaniu sprzedaĪy i zysków oraz wywierający silny wpáyw tak
na bieĪące rozstrzygniĊcia (zakupy), jak i strategiczne ustalenia (treĞü list leków refundowanych). JeĞli uwzglĊdnia siĊ obecnoĞü tych partnerów – nawet bez wnikania
w sposoby zakres ich interwencji w dziaáania systemu – to przyjĊta wczeĞniej przesáanka równoĞci partnerów musi lec w gruzach. W porównaniu z bogactwem, siáą
politycznego wpáywu i determinacją grup przemysáowych siáa Īadnej innej grupy
– czy koalicji – nie moĪe byü traktowana jako samodzielny partner. W przeszáoĞci
obecnoĞü tych wpáywowych graczy bywaáa czĊsto pomijana bo badacze operowali
wyidealizowanym obrazem polityki zdrowotnej, nastawionej na zaspokajanie potrzeb ludzi. Jednak od dáuĪszego czasu – przynajmniej od pojawienia siĊ rewolty
antyprofesjonalnej w latach siedemdziesiątych – obraz taki jest nie do utrzymania
i problem walki o wáadzĊ w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia wysuwa siĊ
na plan pierwszy.
W przedstawionej konstrukcji skrywają siĊ przynajmniej dwie sáaboĞci. Pierwszą jest mankament koncepcyjny. Odnosi siĊ on do odrzucenia tego wszystkiego, co
w ostatnich latach powiedziano o ograniczeniach moĪliwoĞci stosowaniu narzĊdzi
rynkowych w sektorze zdrowotnym. Chodzi przede wszystkim o asymetriĊ informacyjną, która bardzo utrudnia moĪliwoĞci traktowania pacjentów jako Ğwiadomych
konsumentów. Autorzy wiedzą o tym fakcie, ale nie traktują jako przeszkody dla zasadnoĞci rozwijania i wdraĪania proponowanego przez nich modelu. TakĪe wtedy, gdy
szukają narzĊdzia opisu i wyjaĞniania procesów decyzyjnych powoáują siĊ jedynie na
teoriĊ spoáecznego – publicznego – wyboru (s. 267 i inne). Jest to z pewnoĞcią idea
uĪyteczna, postrzeganie paĔstwa jako interesariusza a urzĊdników jako grupy nacisku, pozwala dostrzegaü wiele istotnych, a ukrytych przed oczyma opinii publicznej
procesów. Ale z pewnoĞcią nie jest to teoria jedyna, która mogáaby byü do takich celów wykorzystywana.
Drugą sáaboĞcią jest wyraĨna sprzecznoĞü wĞród przyjmowanych zaáoĪeĔ. Jako jeden z punktów wyjĞcia, bĊdący elementem diagnozy, przyjĊto, Īe charakterystyczną
cechą wspóáczesnoĞci jest „prawdziwa eksplozja innowacji technologicznych i szybkie rozprzestrzenianie siĊ wiedzy o potencjale, którym dysponują nauki medyczne”
(s.339). Jest to z pewnoĞcią trafne przedstawienie sytuacji i czynnik ten musi byü
bezwzglĊdnie brany pod uwagĊ przez decydentów zajmujących siĊ ochroną zdrowia.
Nie jest jednak jasne, jak nieuchronną zmiennoĞü dostĊpnych moĪliwoĞci godziü z dąĪeniem do projektowania i wdroĪenia „idealnego” systemu. W systemie tym materializowaáyby siĊ najnowsze osiągniĊcia wiedzy, ale pochodzące z czasu jego konstruowania. MyĞlowo idealny system ubezpieczeniowy funkcjonowaáby w „idealnym
Ğwiecie”, o czym informuje przypis na s. 342. „Idealny system” ma cechĊ niewygodną dla jego autorów – powinien byü niezmienny. Ideaáu nie moĪna udoskonalaü – jeĞli
tylko poprawnie rozumie siĊ uĪywane sáowa – i z tego faktu páyną destrukcyjne – dla
tworzonego modelu - konsekwencje. Nie moĪna przecieĪ wykluczyü, Īe zasady organizowania i Þnansowania systemu – fundamenty systemu ubezpieczeniowego, nie
bĊdą podlegaáy tej samej koniecznoĞci rozwojowej, jak sprawy związane z innowacjami medycznymi.

KsiąĪka obroĔców rynkowego systemu ochrony zdrowia.

215

Wydaje siĊ, Īe záe doĞwiadczenia, które staáy siĊ udziaáem realizatorów programów wielkich utopii spoáecznych (wielkich narracji) powinny staü siĊ ostrzeĪeniem
dla autorów zbyt ambitnych planów. Nie trzeba zresztą odwoáywaü siĊ do odniesieĔ
tak szerokich. Literatura, w której opisywane są doĞwiadczenia reform zdrowotnych
dostarcza jednoznacznych argumentów przemawiających za podejmowaniem przedsiĊwziĊü ograniczonych co do zakresu i podporządkowanych moĪliwie precyzyjnie
zdeÞniowanym celom. Zamierzenia, w których odwoáywano by siĊ do modelowych
i docelowych koncepcji są wspóáczeĞnie szeroko odrzucane, nie tylko ze wzglĊdów
koncepcyjnych, lecz przede wszystkim z racji na maáą skutecznoĞü dziaáania.

3. Nieubezpieczeni w USA
Przewagi systemu amerykaĔskiego w takich sprawach jak skutecznoĞü interwencji
medycznych, moĪliwoĞü korzystania z najnowszych technologii, szybkoĞü uzyskiwania ĞwiadczeĔ, wysoka samoocena stanu zdrowia – nie budzą w oczach autorów
wątpliwoĞci. Istnieje jednak zjawisko szeroko wskazywane przez wielu badaczy jako
waĪny mankament. Jest nim znaczna grupa osób nie mających formalnego tytuáu do
korzystania ze ĞwiadczeĔ, mimo funkcjonowania duĪych programów publicznych, takich jak Medicare i Medicaid. Autorzy nie kwestionują samego faktu, jakim jest brak
gwarancji powszechnego dostĊpu do opieki zdrowotnej na podstawie ubezpieczenia lub innego tytuáu, ale poddają go swoistej interpretacji. Twierdzą zatem, Īe brak
formalnych uprawnieĔ nie jest równoznaczny z niemoĪliwoĞcią korzystania z opieki (s.75 in). Wiele mechanizmów wbudowanych w system taką moĪliwoĞü otwiera.
Twierdzą takĪe, Īe dane wskazujące na ograniczony zakres ĞwiadczeĔ udzielanych
osobom nieubezpieczonym – mniejszą ich wartoĞü Þnansową - nie są dostatecznie
rzetelne, aby je powaĪnie traktowaü. Sytuacja nie jest zatem tak záa, jak chcieliby ją
przedstawiaü nieĪyczliwi krytycy systemu.
Bardzo waĪnym wątkiem argumentacji autorów, przemawiającej za zaletami systemu amerykaĔskiego jest teza, Īe rezygnacja z posiadania ubezpieczenia jest dobrowolnym, przemyĞlanym wyborem osób, które nie chcą ponosiü wydatków związanych z wykupem polisy. Wzrastająca liczba osób nie posiadających ubezpieczenia
miaáaby byü dowodem dwóch zjawisk. Po pierwsze, áatwoĞci zyskania peánowartoĞciowej opieki takĪe bez ubezpieczenia. Miaáoby to wynikaü z licznych regulacji prawnych, umoĪliwiających otrzymanie Ğwiadczenia dziĊki wspaniaáomyĞlnoĞci przepisów, oÞarnoĞci Ğwiadczeniodawców lub instytucji wspierających (s. 318 in). Po drugie, dobrowolnego wyboru osób zainteresowanych. Teza o rezygnacji z ubezpieczenia
jako strategii Īyciowej miaáaby byü popierana faktem zmniejszającego siĊ odsetka
osób mieszkających w gospodarstwach domowych o najniĪszych dochodach, przy
jednoczesnym wzroĞcie odsetka osób, którym powodzi siĊ lepiej. Sytuacja taka, pozwalająca na poniesienie, w razie potrzeby, doraĨnych wydatków lub zaryzykowanie
skorzystania z opieki charytatywnej, pozwala na manipulowanie decyzją o przystąpieniu lub rezygnacji z ubezpieczenia, zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
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JeĞli zatem są osoby, które nie mają ubezpieczenia, to wynika to z ich wáasnej
decyzji, jeĪeli zatem w konsekwencji popadają w káopoty, to same są sobie winne.
Wskazywanie odpowiedzialnoĞci innych podmiotów, w tym paĔstwa, jest zatem caákowicie nieuzasadnione, tak w planie skutecznoĞci ekonomicznej, jak i w páaszczyĨnie moralnej.
W 2006 r. liczba osób nieubezpieczonych wynosiáa 47 milionów, co stanowiáo 15.8%
ludnoĞci, i wynikaáo ze wzrostu o 2.2 miliona w porównaniu z sytuacją z roku poprzedniego2). Prognoza przedstawiona na portalu Medical News Today zawieraáa informacje
o moĪliwym dalszym wzroĞcie liczby nieubezpieczonych, co wiązano z narastającymi
trudnoĞciami ekonomicznymi. Przyjmowano mianowicie, Īe kaĪdy wzrost bezrobocia
o jeden procent bĊdzie pociągaü za sobą wzrost liczby osób bez ubezpieczenia o 1.1
miliona3. Autorzy omawianej ksiąĪki przyjĊliby zapewne, Īe decyzje bezrobotnych
o pozostawaniu poza ubezpieczeniem są ich swobodnym wyborem.
Przypomnijmy, Īe zgodnie z danymi przedstawionymi w opracowaniu powoáanym
przez autorów (tabela s.31), w roku 1999 osób takich byáo 42.6 miliona, co stanowiáo 15.5%4). Wzrost liczby nieubezpieczonych wyniósá 4.8 mln w ciągu siedmiu lat,
a odsetka - 0.3 punktu procentowego. Najliczniejszą grupĊ stanowili máodzi doroĞli,
co pozwala sądziü, Īe zwalniająca gospodarka gorzej, niĪ poprzednio, wcháania pracowników.
Na portalu Kaiser Daily Health Policy Report przedstawiono opiniĊ jednego z kandydatów do urzĊdu prezydenta, który stwierdziá, Īe w ciągu 15 lat liczba nieubezpieczonych wzrosáa o 10 milionów, co musi byü okreĞlone jako rzecz coraz bardziej
oburzająca (deeper outrage).
Ze wzglĊdu na argumenty przedstawiane przez autorów waĪne są charakterystyki
dochodowe osób nieubezpieczonych. W 2006 r. 62% osób nieubezpieczonych Īyáo
w gospodarstwach o dochodzie niĪszym niĪ 50 tysiĊcy $, w 1999 osób takich byáo
69% . W 2006 r. 31% gospodarstw miaáo dochody poniĪej 25 tysiĊcy $, siedem lat
wczeĞniej osób takich byáo mniej niĪ 33%. W 2006 18.1% Īyáo w gospodarstwach
o dochodach miĊdzy 50 a 75 tysiĊcy $ - wczeĞniej odsetek ten wynosiá mniej niĪ 16%.
JeĞli zatem porównywaü wielkoĞci procentowe, udziaá gospodarstw o najniĪszych
dochodach ulega zmniejszeniu, co potwierdzaáoby tezĊ formuáowaną przez autorów.
JeĞli jednak porównywaü liczby bezwzglĊdne, to okazuje siĊ, Īe zmiany są mniej wyraĨne i wynoszą mniej niĪ póá miliona osób, przy grupach o wielkoĞci 29 milionów,
a wiĊc okoáo 1%. Miaábym powaĪne wątpliwoĞci, czy teza przyjĊta przez autorów
znajduje wystarczająco silne potwierdzenie w faktach.
Inny wątek argumentacji dotyczy podejmowania pracy jako okolicznoĞci, która
rzuca Ğwiatáo na decyzje o dobrowolnej, lub wymuszonej, rezygnacji z ubezpieczenia.
W 2006 r. 58.2% spoĞród nieubezpieczonych podejmowaáo prace w peánym lub czĊĞ2

Kaiser Daily Health Policy Report www.kaisernetwork.org/daily_reports/rep_index.cfm?DR_
ID=47178
3
www.medicalnewstoday.com/articles/105772.php
4
www.census.gov/prod/2000pubs/p60-211.pdf
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ciowym wymiarze godzin, w 1999 r. osób takich byáo 56.2%. To nie jest duĪa róĪnica,
choü pozwala formuáowaü hipotezĊ, Īe praca – odmiennie niĪ w przeszáoĞci – nie
stanowi gwarancji posiadania ubezpieczenia. Nie pozwala jednak równieĪ popieraü
twierdzenia o dobrowolnej rezygnacji. Blisko trzy czwarte osób nie posiadających
ubezpieczenie w 2006 r. miaáo obywatelstwo amerykaĔskie. Czynnik etniczny odgrywaá jednak bardzo duĪą rolĊ w ksztaátowaniu struktury tej grupy. O ile wĞród biaáych
odsetek nieubezpieczonych pozostawaá bez zmian, o tyle wzrastaá wĞród przybyszów
z Ameryki àaciĔskiej do ponad 15 milionów (43.1%), a wĞród Afroamerykanów do
blisko 9 milionów (20.5%). Liczba nieubezpieczonych osób pochodzenia azjatyckiego
zmalaáa. Polemizując z tezą przyjĊtą przez autorów twierdziábym, Īe te dane osáabiają
ich przypuszczenie. Nie ma podstaw by sądziü, Īe przybysze z Ameryki àaciĔskiej
oraz Afroamerykanie są szczególnie biegli wykorzystywaniu dobrodziejstw systemu
opiekuĔczego dziaáającego w USA, który umoĪliwiaáby korzystanie bez przeszkód
z opieki zdrowotnej, mimo braku ubezpieczenia.

4. Sprawa odmiennych poglądów
Sprawa byü moĪe marginalna, ale ilustrująca sposób podejĞcia autorów do tych,
którzy gáoszą poglądy odmienne. Nie podoba im siĊ Raport WHO opublikowany
w 2000 r5. Mają z pewnoĞcią do tego prawo, nie tylko dlatego, Īe w rankingach jakoĞci, jakie zostaáy przedstawione w tym dokumencie system amerykaĔski znalazá siĊ
na 37 miejscu, przy zastosowaniu syntetycznej miary efektywnoĞci. Krytyka zastosowanej metody i uzyskanych wyników miaáa zresztą szeroki zasiĊg, co WHO przyznaje, publikując wiele negatywnych opinii na swoich stronach internetowych. Nie
chodzi przy tym o szacunek, jakim naleĪy darzyü WHO, bo sprawa dotyczy meritum,
a nie prestiĪu tej organizacji.
Nawet zdeklarowani przeciwnicy Raportu przyznają, Īe stanowiá on przeáom w próbach stosowania empirycznych miar, przy pomocy których szacowaü moĪna efektywnoĞü krajowych systemów zdrowotnych. W praktyce WHO oznaczaáo to przejĞcie od
gáoszenia sáusznych, na wysokim poziomie ogólnoĞci i politycznie poprawnych zasad do zajmowania siĊ praktyką i osiąganymi dziĊki niej rezultatami. Byáo to zresztą
zgodne z coraz powszechniejszymi oczekiwaniami od administracji publicznej podjĊcia problemu mierzenia i oceniania efektów ich aktywnoĞci (tendencja okreĞlana
jako new public management). Politycy wielu krajów, zaangaĪowani w ochronĊ zdrowia, otrzymali narzĊdzie, dziĊki któremu uzyskiwali moĪliwoĞü prowadzenia dyskusji bardziej rzeczowej, niĪ tylko odwoáywanie siĊ do szczytnych zasad. OczywiĞcie,
narzĊdzie to mogáo byü wykorzystywane do róĪnych celów... Nie jest wiĊc eleganckie
– gdyby stosowaü kryteria polemiki naukowej – streszczenie zaáoĪeĔ Raportu jako
„zapatrywaĔ jego autorów na pojĊcie sprawiedliwoĞci i równoĞci” (s.114), a osiągniĊtych efektów jako „dziwacznych rankingów opartych na prawie przypadkowych
5
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danych” (s.115). Uderza przy tym arogancja, z jaką autorzy traktują kraje zajmujące
na róĪnych listach czoáowe miejsca – Chile, ZEA, KolumbiĊ.

5. RzetelnoĞü Wydawcy
Nosicielami odpowiedzialnoĞci za treĞü ksiąĪki są gáównie autorzy, ale udziaá Wydawcy (pisanego duĪą literą, jak w tekĞcie – s.1) w ksztaátowaniu jej ostatecznego
ksztaátu jest duĪy. Istotnym problemem w odbiorze ksiąĪki jest jakoĞü pracy táumacza
i redaktora – oboje wymienieni z nazwiska. Jedną z przyczyn trudnoĞci w lekturze
jest wprowadzanie przez táumacza polskich ekwiwalentów anglojĊzycznych, znanych
skądinąd nazw oraz opatrywanie ich wywodzonymi z tych nazw akronimami. Przykáadów jest wiele. Health Maintenance Organization – HMO – i pod takim skrótem
znana w polskim piĞmiennictwie, jest nazywana organizacją ochrony zdrowia lub organizacją Ğwiadczącą usáugi zdrowotne, a wiĊc OOZ (s.26, 30). Brytyjska instytucja
National Health Service (NHS) to PaĔstwowa SáuĪba Zdrowia – PSZ (s.42, 56). Cytologia, okreĞlona w przypisie jako „podstawowe badanie przesiewowe w kierunku
raka szyjki macicy” jest przedstawiana jako „rozmaz Pap”, co jest kalką angielskiego
„Pap smear” (s.181,183). Czytelnik traÞa teĪ na barierĊ chcąc zrozumieü, co to jest
„Brytyjska Fundacja Serca – BFS (s.66), DzieciĊce Centrum Medyczne sąsiadujące
z Parkland (s. 78) lub Instytut Badawczy Usáug Zdrowotnych (s.79).
Nie zawsze jednak chodzi tylko o nieliczącą siĊ z tradycją twórczoĞü. Zdarza siĊ,
Īe táumaczenie deformuje znaczenie terminu. Stosowany szeroko wskaĨnik Disability
Adjusted Life Expectancy (DALE), a wiĊc spodziewana dáugoĞü Īycia skorygowana
niesprawnoĞcią – wykorzystany takĪe w Raporcie WHO z 2000 r. jest przedstawiony
jako „Skorygowany WskaĨnik Przewidywanej DáugoĞci ĩycia Osób Niepeánosprawnych” (s.115). ZamĊt jĊzykowy osiąga szczyt we fragmentach dotyczących opieki
zdrowotnej w Wielkiej Brytanii. Najpierw jest mowa o dokumencie okreĞlanym jako
„Raport Beveridge” (s. 63), a wiĊc sugeruje siĊ czytelnikowi, Īe to nazwa wáasna
opracowania. Tymczasem jest oczywiste, co wynika z kontekstu, Īe chodzi o sáynny
Raport opracowany przez komisjĊ pracującą w czasie wojny pod przewodnictwem
lorda Williama Beveridge’a, który zawieraá wiele fundamentalnych ustaleĔ, wykorzystanych póĨniej w budowie brytyjskiej wersji paĔstwa opiekuĔczego. Eskalacja
absurdów jest kontynuowana. Na nastĊpnej stronie pojawia siĊ informacja o innym
dokumencie – „tzw. Czarnym Raporcie”, o którym moĪna siĊ dowiedzieü, Īe zostaá
przygotowany w latach osiemdziesiątych ubiegáego wieku (s.64). W tytule wystĊpuje
sáowo Black, ale pisane duĪą literą, co powinno zwróciü uwagĊ táumacza. Tym razem
autorzy mieli na myĞli raport przygotowany przez zespóá pracujący pod kierownictwem lorda Douglasa Black’a, który zostaá opublikowany w 1980 r. Raport zostaá
zamówiony w 1977 r., a liczba wydrukowanych kopii wynosiáa 260 egzemplarzy,
udostĊpnionych po próbach ukrycia ustalonych w toku badaĔ rezultatów, co stanowi
jedno z najbardziej smakowitych zdarzeĔ dla badaczy zajmujących siĊ polityką zdro-
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wotną. OczywiĞcie, gdyby autorzy ksiąĪki chĊtniej posáugiwali siĊ przypisami, do tak
horrendalnych nieporozumieĔ nie mogáoby dojĞü. Innym rozwiązaniem, które pozwoliáoby na unikniĊcie kompromitujących pomyáek byáo zatrudnienie kompetentnego
táumacza lub przynajmniej redaktora. BáĊdy redaktorskie uniemoĪliwiają niekiedy
podjĊcie merytorycznej dyskusji z autorami, jak ma to miejsce w przypadku tabeli
23-2 na s.316. Podana jako Ĩródáo publikacja ma datĊ 1999, strona Census Bureau
ma datĊ 2000, a tytuá tabeli prezentuje dane jako dotyczące roku 2002. CoĞ w tych
informacjach musi byü niezgodne z prawdą. W rzeczywistoĞci tekst podany pod tabelą przedstawiaá dane za rok 1999. Znalazáem jeszcze informacje na temat dostĊpu do
ubezpieczenia w latach kolejnych – choü bez roku 2002.
W argumentacji przedstawionej wyĪej wykorzystywaáem informacje zrekonstruowane dziĊki dodatkowym poszukiwaniom a nie przedstawiane przez autorów. Nie sądzĊ jednak, aby to byáa wáaĞciwa metoda postĊpowania Wydawców, jeĞli ksiąĪka miaáaby peániü jakąkolwiek rolĊ informacyjną. Sposobów unikniĊcia pomyáek byáo wiele.
Redaktor mógáby speániü swoją powinnoĞü sprawdzając w Internecie informacje, co
do których miaáby wątpliwoĞci. Mogáyby one dotyczyü podanych na s. 235 danych na
temat liczby áóĪek szpitalnych w kanadyjskich prowincjach, które miaáyby wynosiü
od 22.3 do 10.6 na tysiąc osób, podczas gdy – jak wynika z danych OECD – w Japonii, gdzie wartoĞü tego wskaĨnika byáa najwyĪsza, wynosiá on okoáo 8 na tysiąc
mieszkaĔców. Kiedy mowa jest o Kanadzie podana wielkoĞü wskaĨnika nasycenia
kadrą lekarską wynosi 211 na 100 tysiĊcy mieszkaĔców i okreĞlono ją jako wysoką
(s.234). Ocena taka jest sprawą bardzo wzglĊdną, jeĞli zwaĪy siĊ, Īe w krajach OECD
Ğrednia wartoĞü tego wskaĨnika wynosiáa 310, a w takich krajach jak Grecja siĊgaáa
puáapu 490. Byü moĪe jednak ocena ta jest sprawą interpretacji autorskiej związanej
z amerykocentryzmem, a nie sprawą rzetelnoĞci redakcyjnej.
Generalnie, brak przypisów wskazujących Ĩródáa licznych szczegóáowych informacji, na które powoáują siĊ autorzy, znacznie utrudnia Ğledzenie wywodu. Szczególnie
gdyby czytelnik chciaá konfrontowaü interpretacjĊ przedstawianą w ksiąĪce z uzyskanymi empirycznie wynikami, a takĪe z warunkami pozyskiwania danych. Jedna próba
sprawdzenia wykorzystanych danych – kwestie dotyczące nieubezpieczonych w USA
– wypadáa dla autorów niekorzystnie. Nie chcĊ sugerowaü, Īe w innych przypadkach
mogáoby byü podobnie, ale niepokój i niekorzystne wraĪenie pozostają.

6. Podsumowanie
KsiąĪka w Īadnym razie nie speánia roli ksiąĪki naukowej, w której stawiany problem poddawano by wielostronnej i wywaĪonej analizie, która stanowiáaby podstawĊ
i uzasadnienie formuáowanych wniosków. MoĪe byü raczej potraktowana jako manifest polityczny, w którym autorzy przekonują – niezbyt rzetelnie – do jednej, z góry
przyjĊtej tezy: naleĪy prywatyzowaü sáuĪbĊ zdrowia i wtedy przyjdzie czas powszechnej szczĊĞliwoĞci.
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W gáoszeniu takiego wezwania nie byáoby niczego záego, gdyby nie przewrotna argumentacja, do której odwoáują siĊ autorzy. Polega ona na stosowaniu dwóch metod.
Po pierwsze, na selekcji informacji. PoniewaĪ sprawy dotyczące zdrowia i systemów
zdrowotnych są opisywane przy pomocy wielu metod i wielu danych, prawie zawsze
moĪna znaleĨü takie, które posáuĪą do potwierdzenia gáoszonej tezy. Po drugie, jeĞli
znalezienie sáusznych informacji napotyka na trudnoĞci, moĪna dokonaü ich przeliczenia w taki sposób, by uzyskaü wáaĞciwy rezultat. Ten sposób postĊpowania zostaá
wykorzystany – miĊdzy innymi – przy okazji przedstawiania kwestii kosztów administracyjnych, gdy naleĪaáo twierdziü, Īe koszt ten jest wyĪszy w systemach publicznych (s.165 in). Wielu czytelników moĪe ulec stronniczo przedstawianym faktom
– czy raczej ich interpretacji – i uwierzyü, Īe zaproponowana droga jest najlepszą
z moĪliwych.
KsiąĪka ma jednak zaletĊ, którą – zwáaszcza w obliczu dyskusji prowadzonych
w Polsce – naleĪy podkreĞliü. KsiąĪka jest przykáadem angaĪowania siĊ badaczy
w poszukiwanie rozwiązaĔ mających prowadziü do poprawy dziaáania jednego z najwaĪniejszych sektorów. WaĪna sprawa efektywnoĞci sektora zdrowotnego nie zostaje pozostawiona politykom, którzy mogą mieü trudnoĞci z docieraniem do waĪnych
aspektów jego funkcjonowania. Autorzy nie ukrywają, Īe opisywane przez nich zjawiska i procesy są bardzo záoĪone, docieranie do rzetelnych i bezstronnie gromadzonych danych jest bardzo trudne, a bardzo wiele w ich rozumieniu zaleĪy od dokonywanej interpretacji, która pozostaje w związku z poglądami na wartoĞci spoáeczne.
W ksiąĪce pokazane jest takĪe, jak wiele róĪnych spraw i doĞwiadczeĔ pochodzących
z róĪnych krajów naleĪy braü pod uwagĊ w takich poszukiwaniach.
W naszym kraju, gdzie wszystkie niemal projekty reformatorskie są efektem myĞlenia sáabo zakorzenionego w wiedzy i analizach, taki przykáad moĪe mieü znaczenie
zbawcze.

