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Streszczenie: Artykuł dotyczy strategicznego wymiaru integracji opieki zdrowotnej. Koncep-
cja zintegrowanej opieki zdrowotnej odgrywa kluczową rolę w  procesie usprawniania sys-
temów opieki zdrowotnej. Złożoność systemu opieki zdrowotnej sprawia, że niezbędne jest 
spójne, kompleksowe i  skoordynowane podejście do usług zdrowotnych. Integracja opieki 
zdrowotnej polega na zarządzaniu i dostarczaniu usług zdrowotnych w taki sposób, aby od-
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biorcy otrzymywali ciągłość opieki zdrowotnej, koordynowanej na różnych poziomach, w ra-
mach i poza sektorem zdrowia oraz zgodnie z potrzebami przez całe życie. Celem artykułu jest 
przedstawienie istoty integracji opieki zdrowotnej oraz kluczowych aspektów projektowania 
strategii zintegrowanej opieki zdrowotnej, identyfikacja jej założeń i głównych elementów. 

Słowa kluczowe: opieka zdrowotna, zintegrowana opieka zdrowotna, strategia, opieka koor-
dynowana, system zdrowotny

Abstract: The article concerns the strategic dimension of the integration of health care. The con-
cept of integrated health care plays a key role in the improvement of health systems. The com-
plexity of the health care system makes a coherent, comprehensive and coordinated approach to 
health services necessary. The integration of health care consists in the management and delivery 
of health services in such a way that patients receive continuity of health care, coordinated at 
various levels, within and outside the health sector and as needed throughout their lives. The 
purpose of the article is to present the essence of health care integration and key aspects of the 
design of integrated healthcare strategy, identify its assumptions and main elements.

Keywords: health care, integrated health care, strategy, coordinated care, health system.

Wprowadzenie

Świadczenie usług zdrowotnych odpowiadających potrzebom społeczeństwa wy-
maga sprawnie funkcjonującego systemu zdrowotnego. Zgodnie z zaleceniami Świa-
towej Organizacji Zdrowia dobry system zdrowotny zapewnia wysokiej jakości usługi 
wszystkim obywatelom, w czasie i miejscu, w których ich potrzebują1. System zdro-
wotny (opieki zdrowotnej) oznacza „zorganizowany i skoordynowany zespół działań, 
którego celem jest realizacja świadczeń i usług profilaktycznych, leczniczych i reha-
bilitacyjnych, także promocji zdrowia, prowadzących do zabezpieczenia i poprawy 
stanu zdrowia jednostki i zbiorowości”2. System ten powinien stanowić takie połącze-
nie zasobów, organizacji, finansowania i zarządzania, które umożliwi realizację głów-
nych funkcji takich jak nadzorowanie (kształtowanie polityki, działalność regulacyj-
na), świadczenie usług zdrowotnych (np. usługi kliniczne, promocja zdrowia) oraz 
finansowanie i zarządzanie zasobami3. W tak szerokim rozumieniu jedną z podsta-
wowych cech systemu zdrowotnego jest wysoki poziom złożoności wynikający z wie-
lości podmiotów, interesariuszy, różnorodności ich potrzeb, a nierzadko sprzeczności 

1  http://www.who.int/topics/health_systems/en/.
2  M. Balicki, Organizacja i  funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Narodowy fundusz 
zdrowia, [w:] J. Opolski (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, tom I, Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011, s. 11.
3  The World Bank, Healthy development. The World Bank strategy for health, nutrition, & population results, 
The International Bank for Reconstruction and Development, Washington 2007, s. 173, http://documents.
worldbank.org/curated/en/102281468140385647/pdf/409280PAPER0He101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf.
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ich interesów. Ta złożoność pogłębiana jest ponadto przez oddziaływanie czynników 
społecznych, ekonomicznych, polityczno-prawnych, technologicznych i środowisko-
wych. Dlatego też aby zapewnić sprawne świadczenie usług zdrowotnych, niezbędne 
jest kompleksowe podejście do zarządzania złożonymi relacjami występującymi po-
między uczestnikami systemu, ukierunkowane na dążenie do integracji opieki zdro-
wotnej w wymiarze systemowym i procesowym. 

Podjęta w artykule problematyka koncentruje się na zagadnieniach związanych 
z kształtowaniem strategii zintegrowanego systemu opieki zdrowotnej. Celem artyku-
łu jest przedstawienie istoty integracji, identyfikacja kluczowych założeń projektowa-
nia strategii zintegrowanej opieki zdrowotnej oraz wskazanie jej głównych elementów.

Artykuł ma charakter przeglądowy. Dla realizacji przyjętych celów posłużono 
się metodą analizy i krytyki literatury oraz metodą analizy dokumentów. Wnioski 
końcowe odnoszą się do wskazania głównych uwarunkowań projektowania strate-
gii zintegrowanej opieki zdrowotnej. 

1. Istota integracji opieki zdrowotnej

Sprawne świadczenie usług zdrowotnych jest kluczowym wyzwaniem dla każdego 
systemu zdrowia. W dobrze funkcjonującym systemie powinno ono przejawiać takie 
cechy jak kompleksowość, dostępność, szeroki zakres, ciągłość, wysoka jakość, kon-
centracja na pacjencie, skoordynowanie, odpowiedzialność i efektywność4. W konse-
kwencji głównymi celami systemu zdrowotnego jest dostępność opieki dla całej popu-
lacji, jakość opieki medycznej z uwzględnieniem zasady jej ciągłości i kompleksowości, 
efektywność opieki zdrowotnej (produktywność, racjonalność i skuteczność) oraz stałe 
wdrażanie zmian doskonalących system oraz umożliwiających satysfakcję użytkowni-
ków systemu (pacjentów) i personelu medycznego udzielającego świadczeń5.

Wymogi te oznaczają konieczność współdziałania wielu podmiotów-uczestni-
ków systemu opieki zdrowotnej. W tak złożonym systemie może bowiem docho-
dzić do występowania różnych niekorzystnych zjawisk. W szczególności istotnymi 
dysfunkcjami są nieciągłość procesu świadczenia usług zdrowotnych i fragmentacja 
opieki zdrowotnej, występująca na wszystkich poziomach systemu: w relacjach in-
dywidualnego pacjenta z lekarzem (poziom mikro), świadczeniodawców usług i ich 
sieci (poziom mezo) i całego systemu (poziom makro)6.

Aby zapewnić spójność działania podmiotów systemu opieki zdrowotnej, nie-
zbędne jest dążenie do zapewniania integracji (koordynacji). Integracja zdrowot-

4  World Health Organization, Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indi-
cators and their measurement strategies, section 1, Health service delivery, 2010, http://www.who.int/
healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_section1_web.pdf, s. 3.
5  M. Balicki, Organizacja i funkcjonowanie…, s. 99.
6  I. Rudawska, Towards More Integrated Health Care – The Review of the International Experience, 
“Problemy Zarządzania” 2017, vol. 15, nr 3 (69), cz. 1, DOI 10.7172/1644-9584.69, s. 134.
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na oznacza celowy proces łączenia lub scalania wielu różnych elementów systemu 
opieki zdrowotnej, funkcji, organizacji, działań zarządczych i  leczenia7 i powinna 
być ukierunkowana na zapewnienie spójności i synergii między różnymi podmio-
tami opieki zdrowotnej w  celu zwiększenia efektywności systemu, jakości opie-
ki, zadowolenia i  jakości życia pacjentów. Zintegrowane podejście jest reakcją na 
główne problemy współczesnej opieki zdrowotnej m.in.: starzenie się, przewlekłe 
choroby, niepełnosprawność, usługi niedostatecznie skoncentrowane na pacjencie, 
niezrównoważona opieka, fragmentacja usług, luki i problemy z dostępem, ciągło-
ścią i  koordynacją, nieefektywne wykorzystanie zasobów, suboptymalne wyniki 
i  błędy medyczne, trudne do kontroli koszty, czy też niepełna odpowiedzialność 
oraz spadek zaufania publicznego do systemu opieki zdrowotnej8. W  wymiarze 
ogólnym zintegrowane usługi zdrowotne definiowane są jako usługi zdrowotne: a) 
zarządzane i dostarczane w taki sposób, aby ludzie otrzymywali ciągłość promocji 
zdrowia, dotyczące zapobiegania chorobom, diagnozowania, leczenia, zarządzania 
chorobami, rehabilitacji i opieki paliatywnej oraz b) koordynowane na różnych po-
ziomach i miejscach opieki w obrębie i poza sektorem ochrony zdrowia i zgodnie 
z potrzebami w całym cyklu życia9. Ponadto integracja opieki zdrowotnej może być 
rozpatrywana w dwóch wymiarach: procesowym (jako sposób świadczenia opieki 
zdrowotnej poprzez koordynację różnych działań, których końcowym beneficjen-
tem jest pacjent) i strukturalnym (jako struktura organizacyjna podporządkowana 
potrzebom ekonomicznym, powstała w wyniku formalnego połączenia podmiotów 
związanych z różnymi działaniami w sektorze zdrowia)10.

Spójność działań ukierunkowanych na integrację opieki zdrowotnej wymaga 
uwzględniania wszystkich poziomów sytemu: makro (polityka zdrowotna, spo-
łeczna i  powiązania międzysektorowe), mezo (współpraca pomiędzy rozmaitymi 
podmiotami leczniczymi) i  mikro (integracja świadczenia usług zdrowotnych na 
poziomie indywidualnego pacjenta)11. Integracja jest zatem spójnym zestawem me-
tod i modeli na poziomie finansowania, administrowania, organizacji, świadczenia 
usług i na poziomie klinicznym, ukierunkowanych na tworzenie połączeń, ujedno-
licenie i stymulowanie współpracy w ramach i pomiędzy sektorami leczenia i opie-

7  P. Szetela, Coordination and integration in health care. The concepts for the next reform – part I, “Zd-
rowie Publiczne i Zarządzanie” 2017, nr 15 (3), www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie, 
doi:10.4467/20842627OZ.17.027.7807, s. 213; D. Kodner, All Together Now: A  Conceptual Explora-
tion of Integrated Care, “Healthcare Quarterly” Special Issue, October 2009, Vol.13, DOI: 10.12927/
hcq.2009.21091, s. 7.
8  D. Kodner, All Together Now:…, s. 7.
9  World Health Organization, Framework on integrated, people-centred health services, Report by the 
Secretariat, Sixty-Ninth World Health Assembly A69/39 Provisional agenda item 16.1 15, 2016, http://
apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_39-en.pdf?ua=1, s. 2.
10  P. Szetela, Coordination and integration in health care…, s. 213.
11  T. Hermanowski, J. Rutkowski, Zintegrowana opieka zdrowotna. Zarys problematyki, „Zeszyty Na-
ukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2015, z. 83, nr kol. 1941, s. 226. 
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ki, których celem jest poprawa jakości opieki i  życia, zadowolenia konsumentów 
i  efektywności systemu odczuwana przez pacjentów ze złożonymi i długotrwały-
mi problemami, wskutek łączenia wielu usług, świadczeniodawców i środowisk12. 
Wdrożenie koncepcji zintegrowanej opieki zdrowotnej wymaga zatem całościowe-
go, systemowego podejścia do zarządzania, koordynacji podmiotów, funkcji, zadań 
w celu zapewnienia ciągłości opieki i efektywnego funkcjonowania systemu. 

2. Założenia strategii zintegrowanej opieki zdrowotnej

Kompleksowe podejście do integracji opieki zdrowotnej oznacza konieczność 
formułowania strategii, zawierającej fundamentalne założenia, tj. cele i wartości, jak 
również sposoby ich osiągania. W szerokim ujęciu strategia „jest zarówno ideą, jak 
i zbiorem polityk i procedur, które tę ideę operacjonalizują”13. W procesie formuło-
wania strategii wyróżnia się dwa główne etapy: etap analizy strategicznej obejmu-
jący analizy otoczenia i samej organizacji, ustalenie stopnia koincydencji oraz etap 
projektowania strategii, polegający na wyznaczaniu misji i celów strategicznych or-
ganizacji, opracowaniu opcji strategicznych i wyborze planu strategicznego organi-
zacji14: W organizacjach publicznych kształtowanie strategii wymaga uwzględnie-
nia specyfiki sektora publicznego, przejawiającej się między innymi szczególną rolą 
wartości, publicznymi źródłami finansowania aktywności, problemami z  jedno-
znacznym dookreśleniem pojmowania efektywności i jej pomiarem, pozycją inte-
resariuszy, turbulentnym i zmiennym otoczeniem oraz wysokim upolitycznieniem 
procesu podejmowania decyzji15. W konsekwencji przygotowanie i realizacja stra-
tegii społecznych powinny przebiegać według określonej procedury, obejmującej 
takie czynności, jak16:

1. diagnozowanie – określenie stanu faktycznego (etap analizy i badań);
2. prognozowanie – stworzenie długofalowej strategii działania zakładającej w spo-

sób ogólny główne kierunki i cele rozwoju oraz zmiany (planowanie prognostyczne);
3. programowanie – operacjonalizacja strategii na bardziej szczegółowe prio-

rytety i działania, w tym typy operacji (zadań), które należy podjąć;

12  D. Kodner, C. Spreeuwenberg, Integrated care: meaning, logic, applications and implications – a dis-
cussion paper, “International Journal of Integrated Care” 2002; 2(14). DOI: http://dx.doi.org/10.5334/ 
ijic.67, s. 3.
13  J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi strategicznej, PWE, War-
szawa 2005, s. 24.
14  M. Szarucki, Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie 2013, 
nr 97, s. 335 i 338.
15  A. Frączkiewicz-Wronka, Pomiar efektywności i  interesariusze oraz ich znaczenie dla strategii organi-
zacji publicznych, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, „Prace Naukowe 
Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych 2010, s. 287.
16  M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej, Warszawa 2009, s. 19-20.
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4. wdrażanie – stworzenie i/lub wykorzystanie istniejącego systemu instytu-
cjonalnego i organizacyjnego w celu implementacji strategii (wypracowanie norm, 
zasad, procedur i kanałów wdrażania, w tym planów działania); 

5. projektowanie – zaplanowanie najmniejszych dających się wyodrębnić 
kompleksowych przedsięwzięć w celu realizacji poszczególnych działań strategii;

6. realizacja projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia zakładanych ce-
lów i rezultatów strategii;

7. ocena skuteczności i efektywności projektów w kontekście możliwości/za-
łożeń całego programu lub strategii.

Jednym z podstawowych zadań w projektowaniu strategii jest określenie jej za-
łożeń, kierunków i celów działania. Zmienność otoczenia systemów zdrowotnych 
sprawia, że kształtowanie strategii opieki zdrowotnej wymaga ciągłej rewizji i  ta-
kiego podejścia, które uwzględnia aktualne problemy i potrzeby uczestników tych 
systemów. Jednym z  nowych podejść jest przeorientowanie systemu w  kierunku 
integracji i koncentracji na pacjencie oraz organizowanie działalności zgodnie z po-
trzebami pacjentów, tak aby zapewnić maksymalizację wartości dla pacjentów17. Za-
proponowany przez M. Portera i T. Lee strategiczny program przejścia do systemu 
świadczenia opieki zdrowotnej o wysokiej wartości zawiera sześć elementów, które 
są współzależne i wzajemnie się wzmacniają, w szczególności są to:

1. tworzenie struktur opieki zdrowotnej skoncentrowanej wokół pacjenta 
i jego potrzeb w ramach tzw. zintegrowanych jednostek praktyk (IPUs – integrated 
practice units), powoływanie profesjonalnych zespołów;

2. pomiar wyników i kosztów prowadzony w odniesieniu do stanu chorobo-
wego, obejmujący cały cykl opieki nad pacjentem i osiągniętego stanu zdrowia oraz 
jego trwałości;

3. płatności pakietowe za pełne cykle opieki;
4. zintegrowane systemy dostarczania opieki, polegające na koncentrowaniu 

świadczenia usług w mniejszej liczbie lokalizacji, wyborze lokalizacji dla określone-
go typu świadczeń i integracji opieki nad pacjentami w różnych lokalizacjach;

5. rozwój zasięgu geograficznego, poszerzanie zasięgu świadczenia usług 
przez najlepsze zintegrowane jednostki praktyk (IPUs);

6. platforma technologii informacyjnej, wspierająca zintegrowaną, wielody-
scyplinarną opiekę.

Warunkiem sukcesu zintegrowanych modeli opieki jest wspólny cel, wizja i stra-
tegia, wspólne finansowanie i planowanie, wspólna realizacja oparta na silnym przy-
wództwie, wysokim zaufaniu, jasnych zasadach zarządzania, skutecznych i dedyko-
wanych zasobach oraz ewaluacja i poprawa jakości poprzez rozwój organizacji uczącej 
się, w  tym wykorzystanie danych i  informacji do wspierania oceny wyników oraz 

17  M.E. Porter, T.H. Lee, The Strategy That Will Fix Health Care, “Harvard Business Review”, October 
2013, https://hbr.org/2013/10/the-strategy-that-will-fix-health-care.
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inicjowania zmian18. Według Światowej Organizacji Zdrowia skoncentrowana na pa-
cjencie i zintegrowana opieka zdrowotna jest kompleksowa, sprawiedliwa (dostępna 
dla wszystkich), zrównoważona (sprawna i przyczyniająca się do zrównoważonego 
rozwoju), skoordynowana, ciągła, holistyczna, profilaktyczna, wzmacniająca pozycję 
pacjentów, zorientowana na cel, oparta na szacunku i współpracy, angażująca różne 
podmioty, zapewniająca prawa i nakładająca obowiązki, zarządzana poprzez wspólną 
odpowiedzialność, oparta na dowodach, kierowana w oparciu o systemowe myślenie 
i etyczna19. Tak szeroko zakreślone wymagania precyzują istotne wartości i stanowią 
wytyczne dla projektowania kluczowych elementów strategii integracji opieki zdro-
wotnej, doboru odpowiednich celów strategicznych i sposobów ich osiągania. 

3. Kluczowe elementy strategii integracji opieki zdrowotnej

Projektowanie strategii zintegrowanej opieki zdrowotnej w oparciu o kluczowe 
idee i wartości wymaga operacjonalizacji celów strategicznych oraz uszczegółowie-
nia planów i metod działania. Strategia integracji opieki powinna wskazywać odpo-
wiedzi na następujące pytania: jakie organizacje i usługi objęte są integracją?, jakie 
są oczekiwane wyniki integracji?; w jaki sposób integracja zostanie osiągnięta? oraz 
kiedy, gdzie i/lub komu integracja przyniesie największe wartości?20

Pierwsze z wyżej wymienionych pytań odnosi się do zakresu organizacji zaanga-
żowanych i współpracujących w ramach zintegrowanej opieki zdrowotnej przejawia-
jącej się formą integracji. Integracja może bowiem przybierać różne formy, takie jak21: 

−	 integracja pozioma – dotyczy strategii łączących podobny poziom opieki, 
−	 integracja pionowa – dotyczy strategii łączących różne poziomy opieki, 
−	 integracja systemu – odnosi się do dostosowania reguł i zasad w całym systemie,
−	 integracja organizacyjna – odnosi się do zakresu, w jakim organizacje ko-

ordynują usługi w różnych organizacjach (relacje między organizacjami, wspólne 
mechanizmy zarządzania),

−	 integracja zawodowa – dotyczy zakresu, w  jakim specjaliści koordynują 
usługi w różnych dyscyplinach (międzyprofesjonalne partnerstwa oparte na wspól-
nych kompetencjach, rolach, obowiązkach i odpowiedzialności),

18  World Health Organization, Integrated care models: an overview. Working document, Health Ser-
vices Delivery Programme, Division of Health Systems and Public Health, October 2016, s. 18-19.
19  World Health Organization, WHO global strategy on people-centred and integrated health services, 
WHO Global Strategy on People-Centered and Integrated Health Services. Interim Report, 2015, s. 15.
20  J.M. Evans, G. R. Baker, W. Berta, J. Barnsley, The Evolution Of Integrated Health Care Strategies, “Ad-
vances in Health Care Management”, November 2013, DOI: 10.1108/S1474-8231(2013)0000015011, s. 128.
21  P.P. Valentijn, S.M. Schepman, W. Opheij, M.A. Bruijnzeels, Understanding integrated care: a com-
prehensive conceptual framework based on the integrative functions of primary care, “International Jour-
nal of Integrated Care” 2013, Vol. 13, s. 3-9.
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−	 integracja kliniczna – odnosi się do zakresu, w jakim usługi zdrowotne są 
koordynowane (koordynacja opieki skoncentrowanej na osobie w jednym procesie, 
czasie, miejscu i dyscyplinie),

−	 integracja funkcjonalna – odnosi się do zakresu, w jakim koordynowane są 
funkcje pomocnicze i wspierające (systemy finansowe, zarządzania i informacyjne 
zorganizowane wokół podstawowego procesu dostarczania usług),

−	 integracja normatywna – dotyczy zakresu, w jakim misja, wartości, kultura 
pracy itp. są wspólne w systemie.

Kolejnym istotnym elementem strategii zintegrowanej opieki zdrowotnej jest 
określenie oczekiwanych rezultatów. Do potencjalnych wyników integracji zalicza 
się lepszy dostęp, większą satysfakcję pacjentów, opiekunów i pracowników sektora 
zdrowia, bardziej odpowiednią, dopasowaną opiekę, lepszą opiekę profilaktyczną, 
poprawę stanu zdrowia i jakości życia, zmniejszoną liczbę przyjęć do szpitala i in-
terwencji w nagłych wypadkach, racjonalizację przyjęć na poziomie opieki ambula-
toryjnej oraz większą opłacalność usług22. W ujęciu szczegółowym efekty zintegro-
wanej opieki można sklasyfikować w czterech głównych kategoriach: 

1. efekty ekonomiczne (minimalizacja kosztów lub zwiększanie zysków po-
przez kontrolę zasobów, wydajności – korzyści skali, marketingu i udziału w rynku); 

2. wartość z naciskiem na jakość (wyniki zdrowotne, lepsza jakość usług); 
3. efekty organizacyjne (wskaźniki strukturalne i procesowe, wyniki finansowe); 
4. efekty na poziomie pacjenta (koncentracja na pacjencie, lepsze doświadcze-

nia pacjenta, status funkcjonalny i jakość życia)23. 
W  ujęciu przedmiotowym elementy strategiczne zintegrowanej (koordynowanej) 

opieki zdrowotnej powinny być związane z następującymi obszarami działania: finanso-
wanie opieki zdrowotnej i zakres odpowiedzialności, zarządzanie organizacjami, jakość 
opieki zdrowotnej oraz orientacja na pacjenta24. W strategii integracji niezbędne jest wska-
zanie sposobów osiągania założonych celów. Dobór odpowiednich metod i narzędzi dzia-
łania zależy od poziomu i formy integracji. Zintegrowane świadczenie usług zdrowotnych 
oznacza konieczność koordynacji w ramach trzech głównych płaszczyzn: strukturalnej 
(odnoszącej się do struktury zarządzania), klinicznej (związanej z ciągłością opieki) i in-
formacyjnej (dotyczącej systemu danych klinicznych i administracyjnych)25.

Wskazuje się, że istota zintegrowanej opieki zdrowotnej polega na zmianach, któ-
re dokonywane są w sferze organizacyjnej (m.in.: struktury organizacyjne, relacje po-
między organizacjami, wzorce zatrudnienia), procesowej (działania operacyjne, sposób 

22  M. Goddard, A.R. Mason, Integrated Care: A Pill for All Ills?, “International Journal of Health Policy 
and Management” 2017, 6(1), DOI 10.15171/ijhpm.2016.111, s. 2.
23  J.M. Evans, G.R. Baker, W. Berta, J. Barnsley, The Evolution Of Integrated..., s. 130.
24  K. Kowalska, W.P. Kalbarczyk, Koordynowana opieka zdrowotna. Doświadczenia międzynarodowe, 
propozycje dla Polski, Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt, Warszawa 2013, s. 96.
25  I. Rudawska, Zintegrowana opieka zdrowotna: w poszukiwaniu poprawy efektywności, „Problemy 
Zarządzania” 2011, nr 9/3, s. 142.
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świadczenia usług, korzystanie z technologii, praca zespołowa, komunikacja, szkolenia, 
zarządzanie przypadkami oraz zaangażowanie pacjenta), politycznej (polityki publiczne 
na poziomie systemowym, finansowanie, zarządzanie i organizacja systemu) i kulturo-
wej (wspólne normy, wartości, postawy, założenia, przekonania)26. Zmiany te mogą być 
dokonywane przez stosowanie takich środki integracji jak wspólne działania w obszarze 
planowania, szkolenia, podejmowania decyzji, oprzyrządowania, systemu informacyj-
nego, zakupów, badań przesiewowych i skierowań, planowania opieki, zakresu świad-
czeń, świadczenia usług, monitorowania i informacji zwrotnych27. 

Ostatnim elementem strategii zintegrowanej opieki zdrowotnej jest identyfi-
kacja jej beneficjentów. W  szerokim ujęciu można wskazać kilka głównych grup 
podmiotów, które odnoszą korzyści z wdrożenia modelu zintegrowanej i skoncen-
trowanej na pacjencie opieki zdrowotnej. Są nimi przede wszystkim pacjenci i ich 
rodziny, społeczności, pracownicy sektora zdrowia i cały system zdrowotny28. Przy 
czym procesy integracji wymagają zaangażowania i współpracy wielu podmiotów, 
dlatego też istotne jest uwzględnienie ich miejsca i identyfikacja ich roli w strategii.

Podsumowanie

Projektowanie skutecznej strategii integracji opieki zdrowotnej ma charakter 
złożony, wieloaspektowy, wymagający zaangażowania wielu podmiotów pełniących 
różne role na różnych poziomach systemu. Integracja opieki zdrowotnej jest proce-
sem, którego istotą jest kontinuum strategii od poziomu makro, przez poziom mezo, 
do poziomu mikro i współdziałanie podmiotów na wszystkich poziomach w ramach 
pięciu kluczowych, powiązanych ze sobą domen, takich jak: finansowanie (podział, 
struktura i przepływ funduszy na opiekę zdrowotną), administrowanie (konsolidacja 
i  centralizacja funkcji, planowanie międzysektorowe), organizowanie (strategiczne 
sojusze lub sieci opieki, wspólne relacje robocze, wspólnie zarządzane programy lub 
usługi), świadczenie usług (wspólne szkolenia personelu, scentralizowane informa-
cje, interdyscyplinarna praca zespołowa, zintegrowane systemy informacyjne) oraz 
działalność kliniczna (wspólne rozumienie potrzeb pacjenta, standardowe kryteria 
diagnostyczne, jednolite, kompleksowe procedury oceny, wspólne planowanie opieki, 
wspólne zapisy kliniczne, ciągłe monitorowanie pacjenta, wspólne narzędzia wspo-
magające podejmowanie decyzji, stałe wsparcie i regularny kontakt z pacjentem)29.

Dążenie do zapewnienia integracji opieki zdrowotnej wymaga zatem spójnego 
współdziałania na poziomie systemowym, instytucjonalnym i indywidulanym. Szcze-

26  J.M. Evans, G.R. Baker, W. Berta, J. Barnsley, The Evolution Of Integrated…, s. 130-131.
27  W.N. Leutz, Five laws for integrating medical and social services: lessons from the United States and 
the United Kingdom, “Milbank Quarterly” 1999, 77(1), s. 78.
28  World Health Organization, WHO global strategy…, s. 12.
29  D. Kodner, C. Spreeuwenberg, Integrated care:…, s. 4.
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gólnie istotna jest rola państwa, oznaczająca odpowiedzialność za kształtowanie ładu 
administracyjnego, formalnego systemu zdrowia, zapewnienie zasobów (kształcenie 
i rozwój kadr, finansowanie, infrastruktura informatyczna), jak również wspieranie 
sektorów związanych ze zdrowiem, w szczególności obszar działalności badawczo-
-rozwojowej. Kluczowe znaczenie dla skutecznego projektowania i  realizowania 
strategii zintegrowanej opieki zdrowotnej mają innowacje, w  tym technologiczne, 
wspierające zarówno procesy zarządzania wiedzą, podejmowania decyzji na pozio-
mie instytucjonalnym, jak również komunikację pomiędzy uczestnikami procesów 
integracyjnych. Nieodzowne jest również zaangażowanie pacjenta. Realizacja strategii 
nie jest możliwa bez zrozumienia idei, aktywnego uczestnictwa, współdziałania i ko-
munikacji na poziomie indywidualnych relacji pacjenta z personelem medycznym. 

Problematyka zintegrowanej opieki zdrowotnej jest podejmowana w  literaturze 
zagranicznej. Jednakże w Polsce koncepcja ta nie jest wystarczająco popularyzowana. 
Artykuł może być cenny dla identyfikacji i podkreślenia znaczenia strategii w procesie 
integracji opieki zdrowotnej i stanowić punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych badań.
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