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Streszczenie:
Artykuł zawiera ogólny zarys publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce, jaki
ukształtował się po 2004 r. Omówiono podstawowych uczestników systemu oraz
przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania tegoż systemu. Następnie przedstawiono,
jakie zmiany czekają świadczeniodawców po wejściu w życie nowych zasad zapewnienia
opieki w zakresie leczenia szpitalnego. Odwołano się do zarówno już uchwalonej w dniu
23 marca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych jak również do projektów rozporządzeń wykonawczych do tej
ustawy. Próbowano również przedstawić, w jaki sposób te zmiany mogą wpłynąć na
zabezpieczenie mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego w zakresie leczenia
szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Abstract:
The article contains the overview of the public system of the health care In Poland which
formed after 2004. Basic system participants were discussed as well as legal grounds of
functioning of this system was presented. Next they presented what changes service providers
are facing after the entry into force of new principles of providing the care in the hospital
treatment. They appealed to both of act already passed on 23 March 2017 on the amendment
to the act on benefits of the health care financed from public means as well as to drafts of
implementation regulations to this act. They were trying also to present, in what way these
changes can influence for securing residents of Wloclawek and the Wloclawek district in the
hospital treatment and the clinic specialist care.
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