11. Opis tematu zamawianego pt: Spostrzeżenie bądź opinia dotycząca
prawidłowości powodujących wadliwe, nieoptymalne funkcjonowanie służby zdrowia, wraz
z propozycją reorganizacji.
Komitet Organizacyjny Sympozjum oczekuje opracowania referatów (w pierwszej kolejności
jednostronicowego streszczenia) dotyczących autorskich spostrzeżeń, pomysłów i opinii
dotyczących niezbędnych bądź możliwych zmian w organizacji ochrony zdrowia.
W okresie kampanii wyborczej przedstawiono liczne wypowiedzi, dotyczące stanu służby
zdrowia i niezbędnych zmian. Rzadko zgłaszano jednak konkretne propozycje – w jaki
sposób ochronę zdrowia poprawiać (nie licząc postulatu zwiększenia nakładów).
Niektóre zmiany organizacyjne, jak się wydaje niezbędne, takie jak: (1) częściowe, choćby
symboliczne samofinansowanie, aby umniejszyć niepotrzebne wizyty u lekarzy i wydłużone
pobyty w szpitalach, (2) ustanowienie kilku konkurujących kas chorych, (3) ustanowienie
koszyka świadczeń gwarantowanych i dopuszczenie „dodatkowego ubezpieczania się” – są
odrzucane z powodów doktrynalnych, bez jakiejkolwiek dyskusji.
Nie podejmowana jest dyskusja na temat głównego powodu wydłużających się kolejek do
specjalistów, jakim jest aktualny, somatyczny, a nie holistyczny model wykształcenia lekarzy
POZ-ów, nie uwzględniający psychicznych uwarunkowań złego samopoczucia. Nie jest
propagowane przekonanie, iż sprawność służby zdrowia zależy głównie od zdolności
ustanawiania trafnych diagnoz bez nadmiaru badań, a odczucie satysfakcji z działań służby
zdrowia zależą głownie od doświadczanej empatii personelu medycznego.
Przykładem niedawnego, trafnego spostrzeżenia, studentek pielęgniarstwa studiów
magisterskich, sformułowanego ustnie (lecz niestety, na razie, nie w formie streszczenia
referatu) jest opinia, iż nagminne, niemal rutynowe przekazywanie pacjentów z placówek
POZ do specjalistów jest powodowane jednak głównie na wskutek żądań (oczekiwań)
pacjentów, a nie na wskutek obiektywnego przekonania lekarzy. Spostrzeżenie to podajemy
jako przykład takich autorskich opinii, które są cenne dla nas, jako organizatorów konferencji.
Sympozjum nasze będzie docenionym, użytecznym przedsięwzięciem, jeśli uzyskamy
i odnotujemy trafny zestaw spostrzeżeń, bez względu na to czy będzie on zgodny z
obiegowymi przekonaniami urzędników i polityków. Dlatego niniejszy temat zamawiany jest
jednym z najważniejszych. Nie narzucamy żadnej preferowanej struktury streszczenia.
Oczekujemy jedynie szczerych, wyrazistych opinii osób pracujących w placówkach ochrony
zdrowia.
Streszczenie powinny zostać zapisane na wzór abstraktów zamieszczonych pod:
http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/ . Jeśli osoba opracowująca temat, jest skłonna
przedstawić go w trakcie obrad konferencji, należy zgłosić swoje uczestnictwo w Sympozjum
w sposób określony w witrynie http://konferencje.pwsz.nysa.pl/conf/3 (to znaczy wysłać
formularz zgłoszenia i streszczenie na adres sympozjum@pwsz.nysa.pl). Jeśli autorka
opracowania jest skłonna przedstawić swój referat w trakcie sympozjum, to konieczne jest
opracowanie i wysłanie w terminie do 1.03.2010 także pełnego tekstu pracy.

