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Zdrowie Europejczyków jest zagrożone!
Polityka zaciskania pasa, czyli tzw. planów oszczędnościowych, będąca odpowiedzią Unii 
Europejskiej na kryzys (którego ujemnych skutków dla gospodarek nie trzeba już wykazywać) 
zagraża zdrowiu społeczeństw oraz pracownikom służby zdrowia. Jest także niebezpieczna dla 
systemów ubezpieczeń społecznych poszczególnych państw, a w szczególności dla finansowa-
nia systemów ochrony zdrowia.
Europejska Sieć Walki z Prywatyzacją i Komercjalizacją Ochrony Zdrowia i Ochrony Socjalnej od 
kilku lat walczy z demontażem systemów ochrony zdrowia i ochrony socjalnej oraz z ich groźnymi 
skutkami.
Mechanizmy ochrony socjalnej odgrywały fundamentalną rolę w osiągnięciu przez Europejc-
zyków dobrobytu po drugiej wojnie światowej.
Obecna degradacja stanu zdrowia znacznej części mieszkańców państw europejskich, 
zróżnicowana w zależności od kraju, była i jest przyczyną poważnych wystąpień społecznych, 
szczególnie na południu Europy.
Obserwuje się szybki rozwój sektora usług prywatnych, który stopniowo zastępuje nietowarowe 
usługi publiczne. Rozwój tego sektora towarowego przybrał na sile wraz z kryzysem finansowym. 
Świadczą o tym to dwa niedawne wydarzenia:
We wrześniu 2013 r. niemiecka spółka Fresenius kupiła od spółki Rhon-Klinikum AG 43 szpitale i 
zatrudniając 175 tys. pracowników na całym świecie stała się europejskim liderem na rynku klinik 
komercyjnych. Przez Niemcy przeszła jedna z największych fal prywatyzacji szpitali w Europie. 
Zgodnie z danymi Federalnego Instytutu Statystycznego Destatis, w latach 1995-2010 odsetek 
szpitali prywatnych wzrósł dwukrotnie i doszedł do 33%, ogółu szpitali, a w tym samym czasie 
liczba szpitali zmniejszyła się o 11%. 
Francuska grupa Korian, specjalizująca się w zarządzaniu komercyjnymi domami spokojnej 
starości, połączyła się we wrześniu 2013 r. z grupą Medica, stając się w ten sposób europejskim 
liderem „rynku” opieki nad seniorami. 
Choć w niektórych państwach, takich jak Francja, od dawna istnieje znaczny prywatny sektor 
ochrony zdrowia, to widać wyraźnie, że działające w skali międzynarodowej koncerny niemieckie 
i francuskie bardzo przyspieszyły swoją ekspansję, a ich szefom marzą się coraz wyższe zyski.
Zdrowie, które było dobrem wspólnym całego społeczeństwa, stało się już w Europie zwykłym 
towarem na konkurencyjnym rynku.
Stąd ten „manifest”: jego celem jest ostrzec społeczeństwa Europy i pracowników służby zdrowia 
przed skutkami polityki prywatyzacji/komercjalizacji i skłonić ich, by wystąpili w tej sprawie z 
interpelacjami pod adresem rządów i kandydatów w wyborach europejskich, które odbędą się 25 
maja 2014 r. 
„Manifest” jest rezultatem wielomiesięcznych prac w łonie Sieci. W ponad 15 krajach europejskich 
został szeroko rozpowszechniony kwestionariusz, w którym chodziło o zebranie konkretnych i 
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Porównanie USA / inne kraje 
Ewolucja wydatków zdrowotnych w USA i 
w innych krajach 1980-2009 (w procentach 
PKB). Źródło OECD

wiarygodnych informacji, pozwalających ujawnić zarówno wspólne dla różnych krajów mecha-
nizmy, jak i krajową specyfikę. Chodziło o stan zdrowia społeczeństwa, o degradację osłon soc-
jalnych, o prywatyzację i komercjalizację finansowania i świadczenia usług zdrowotnych.
Przede wszystkim chodziło jednak o to, aby w każdym kraju zgromadzić osoby związane z 
ochroną zdrowia, które potrafiłyby zanalizować sytuację oraz wskazać na możliwości stawiania 
oporu i zawierania takich sojuszów, które pozwalałyby wspólnie działać w obronie modelu soli-
darnej i powszechnej służby zdrowia i ochrony socjalnej. W drugiej fazie poprosimy takie osoby o 
szerokie rozpowszechnienie tej analizy oraz o zapoznanie się z nią i o wykorzystanie jej na szcze-
blu lokalnym i krajowym. Nie chodzi jedynie o to, aby w poszczególnych krajach występować z 
interpelacjami pod adresem kandydatów w wyborach europejskich w maju 2014 r., pytając ich: 
„Jakiego modelu ochrony zdrowia pan czy pani broni i w ogóle jaka to ma być Europa?”, ale 
przede wszystkim o to, aby uczulić obywateli i obywatelki czy wyborców na to, że w grę wchodzi 
wybór modelu społeczeństwa w dziedzinie ochrony zdrowia.
Wybraliśmy zdrowie jako punkt wyjścia do tej analizy, informacji i mobilizacji z trzech powodów:
Po pierwsze, zdrowie to sprawa nas wszystkich. Bez względu na to, czy jesteśmy pracownikami 
służby zdrowia, czy z niej korzystamy, nasze interesy są zbieżne.
Po drugie, konkretne skutki deprawujących służbę zdrowia mechanizmów obecnego systemu są 
dla wszystkich łatwo rozpoznawalne. Z łatwością może je również uogólnić na cały model społe-
czeństwa, w którym żyjemy.
Po trzecie wreszcie, z naukowego i ekonomicznego punktu widzenia udowodniono, że nietowa-
rowy, solidarny i powszechny system, którego bronimy, jest o wiele skuteczniejszy niż prywatny 
system towarowy. Żadne dogmaty ekonomii neoliberalnej nie mają zastosowania w dziedzinie 
ochrony zdrowia, gdyż zdrowie nie jest towarem!
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Porównanie USA / inne kraje 
Ewolucja wydatków zdrowotnych na 
mieszkańca w USA i w innych krajach 1980 
- 2009. Źródło OECD

1. System ochrony socjalnej to coś, co dobrze 
działa!
Od 1945 do początku lat 70. mieliśmy do czynienia z budową i 
rozbudową publicznej służby zdrowia i państwa socjalnego.

Po drugiej wojnie światowej państwa przyszłej Unii Europejskiej wprowadzały stopniowo w życie 
system ochrony zdrowia, który poszerzał się nieustannie i w końcu obejmował niemal wszystkich 
mieszkańców poszczególnych krajów.
Zbiorowe finansowanie wydatków zdrowotnych, czy to przez państwo (system Beveridge’a), czy 
przez zakłady ubezpieczeń społecznych, pozwoliło zapewnić środki na usługi publiczne oparte 
na zasadach solidarności i dostępności dla wszystkich oraz na globalną, wyraźną i stałą poprawę 
stanu zdrowia mieszkańców Europy.
W toku odbudowy zniszczonej przez wojnę Europy polityka publiczna pozwoliła nie tylko stworzyć 
jeden z najlepszych na świecie systemów dostępnej dla wszystkich ochrony zdrowia, ale przede 
wszystkim poprawić główne czynniki społeczne decydujące o stanie zdrowia: dostęp do miesz-
kania, do pożywienia, do edukacji, do pracy, do kultury, rozwój transportu, rozwój rolnictwa... Gdy 
wiadomo, że stan zdrowia społeczeństwa zależy w 75% od tych właśnie czynników, to łatwo jest 
zrozumieć znaczenie globalnej wizji ochrony zdrowia i ochrony socjalnej. Profilaktyka zdrowotna 
to długoterminowa inwestycja niezbędna do poprawy stanu zdrowia i dobrobytu społeczeństwa 
(higiena, walka z alkoholizmem, śledzenie rozwoju noworodków...).
Dzięki prymatowi nietowarowych usług publicznych „duch roku 45” – tak nazwał go reżyser fil-
mowy Ken Loach – był podstawą znacznej poprawy warunków życia.
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Porównanie USA / inne kraje 
Wydatki na opiekę zdrowotną na 
mieszkańca według źródła finansowania. 
Niebieski: część pokrywana przez pacjenta 
Fioletowy: finansowanie publiczne

Choć sposoby organizacji w różnych krajach były rozmaite, nietowarowe usługi publiczne miały 
szereg wspólnych cech. 
Niewątpliwie najważniejsza z nich to celowość tych usług: mają one na celu zapewnienie dobro-
bytu społeczeństwa. Na przykład pod żadnym pozorem nie mogą on zależeć od zysków akcjo-
nariuszy.
Celowość tę można osiągnąć tylko wtedy, gdy zapewnia się wszystkim dostępność, a więc 
powszechność osłon. Ich dostępność musi być zapewniona pod względem finansowym, kul-
turalnym, geograficznym, administracyjnym i w odpowiednim czasie. Powszechna osłona jest 
możliwa tylko wtedy, gdy całkowicie oddzieli się ją od jej finansowania: każdy obywatel musi mieć 
prawo do usługi na najwyższym poziomie!
Usługi te finansuje się solidarnie, czy to za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń społecznych 
(najczęściej jest to związane z pracą zawodową), czy za pośrednictwem państwa (z podatków): 
jest to finansowanie zbiorowe, oparte na poczuciu solidarności i nie związane z ryzykiem. To, czy 
jesteś zdrowy, czy nie, nie zależy od tego, jak wysoka jest twoja składka czy jaki jest twój udział w 
finansowaniu ochrony zdrowia, podobnie jak nie zależy od tego, czy jesteś stary, czy młody, czy 
prowadzisz ryzykowny tryb życia, czy nie itd.
Usługi te są świadczone przez operatorów niekomercyjnych [1]. Najczęściej są to podmioty 
publiczne stworzone przez samorządy terytorialne (gmin, województw, regionów, landów...), 
nieraz centralnie finansowane (np. Narodowa Służba Zdrowia w Wielkiej Brytanii), a czasem są 
to podmioty prywatne non profit, działające na zasadzie świadczenia usług publicznych delego-
wanych i finansowanych z tego tytułu przez władze publiczne.
Ci wszyscy operatorzy znajdują się pod realną kontrolą demokratyczną Sprawują ją władze public-
zne, od których one zależą. W różnych krajach istnieją różne odmiany tej kontroli zewnętrznej, ale 
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zazwyczaj przekłada się ona na normy zwane „input” (odnoszące się do architektury, personelu, 
organizacji, kwalifikacji...) lub na normy „output” (odnoszące się do jakości świadczonych usług, 
stanu zdrowia obsługiwanej populacji itd.). W wielu jednak krajach tę kontrolę zewnętrzną 
dopełnia wola uczestnictwa i kontroli wewnętrznej ze strony użytkowników lub pracowników 
służby zdrowia. Poza tym układ ten uzupełniają liczne mechanizmy zmierzające do zapewnienia 
jawności. 
W tym duchu rozwinął się specyficzny system zarządzania, zmierzający do wykorzystania 
zasobów ludzkich, finansowych, materialnych czy organizacyjnych zgodnie z celem, do którego 
się dąży, a więc w celu zapewnienia dobrobytu społeczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu 
dobrych warunków pracy.
W zamian za odpowiednie inwestycje, podmioty muszą zapewniać wysoką jakość świadczonych 
usług. W ramach ograniczonych środków, w różnych krajach istnieje wiele różnych mechanizmów 
zachęcających podmioty do osiągania realnej efektywności. W dziedzinie ochrony zdrowia osiąga 
się ją dążąc do zapewnienia zgodności podaży usług zdrowotnych z potrzebami, a również 
poprzez planowanie i programowanie, narzucane przez władze publiczne, a także przez normy 
społeczne.
To dzięki temu modelowi mamy obecnie w Unii Europejskiej jedną z najwyższych na świecie 
oczekiwanych dalszych długości życia i godny pozazdroszczenia poziom ochrony przy względnie 
niskich kosztach dla społeczeństwa.
Tak było jednak przed kryzysem...

Inna polityka jest możliwa
Wcale nie jesteśmy skazani na opisywane zjawiska 
negatywne. Ochrona zdrowia jest i pozostaje wyborem 
politycznym, zarówno na Północy, jak i na Południu. 
Choć Południe służyło za królika doświadczalnego w 
dziedzinie cięć wydatków publicznych, można tam 
znaleźć również pozytywne przykłady. 
W ciągu zaledwie 10 lat Tajlandia przeprowadziła 
reformę służby zdrowia, robi na obserwatorze ogromne 
wrażenie. Stawiając zdrowie publiczne nad interesy 
koncernów farmaceutycznych, kraj ten z powodze-
niem wykorzystał wszelkie dostępne środki prawne, 
by zerwać z monopolistyczną pozycją korporacji i 

samemu produkować tanie leki lub je importować. 
W Kostaryce, małym państwie Ameryki Środkowej, 
sytuacja w dziedzinie służby zdrowia poprawiła się 
zdecydowanie. Wraz z wprowadzeniem powszechnego 
systemu ubezpieczeń społecznych i podstawowej 
opieki zdrowotnej, nawet najubożsi zyskali dostęp do 
odpowiedniego lecznictwa. 
Przed wojną, która niedawno wybuchła w Mali, rząd 
tego państwa afrykańskiego wprowadził bezpłatność 
niektórych zabiegów medycznych, zwłaszcza 
stwarzając udogodnienia dla kobiet ciężarnych. Inne 
państwa afrykańskie, takie jak Burkina Faso, Sierra 
Leone, Niger, Benin, Senegal poszły tą samą drogą. W 
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2. Komercjalizacja postępuje wielkimi krokami
Przed Europą to kraje Południa służyły za króliki doświadczalne
Urynkowienie systemów ochrony zdrowia i ochrony socjalnej nie rozpoczęło się wraz z obecnym 
kryzysem 2007-2013.
Pod wpływem finansjaryzacji gospodarki światowej, w połowie lat 80. większość krajów leżących 
na południu planety zaczęła borykać się z problemem spłaty długu publicznego. Podporządkowały 
się one programom dostosowawczym, narzucanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
Bank Światowy i mocarstwa Północy. Systematycznie wprowadzano plany prywatyzacji służby 
zdrowia i ochrony socjalnej. Doprowadziło to do katastrofalnych skutków zwłaszcza w Afryce 
subsaharyjskiej, ale także w Ameryce Łacińskiej. W wielu krajach wyszły na jaw ścisłe związki 
między MFW, Bankiem Światowym, Światową Organizacją Zdrowia i polityką neoliberalną. Co 
więcej, tam, gdzie demokratycznie wybrane rządy chciały wprowadzić w życie powszechny sys-
tem ochrony socjalnej, regularnie dochodziło do działań destabilizacyjnych i wywierania na nie 
presji [2].

Kraje Europy Wschodniej w poszukiwaniu modelu

Wraz z rozpadem ZSRR i modelu radzieckiego, byliśmy świadkami niszczenia systemów służby 
zdrowia w Europie Wschodniej pod hasłem: „mniej państwa”. Drastyczne restrykcje w dziedzinie 
finansowania, których ofiarami padły systemy służby zdrowia, ale także całe systemy ochrony 
socjalnej (emerytury, zasiłki dla bezrobotnych...), spowodowały znaczne pogorszenie się stanu 
zdrowia społeczeństw. Akcesja państw wschodnioeuropejskich do Unii Europejskiej, wraz 

ciągu zaledwie jednego roku zniesienie opłat za usługi 
medyczne dla dzieci i kobiet ciężarnych pozwoliło 
w Sierra Leone ponad dwukrotnie zwiększyć dostęp 
dzieci do lecznictwa i o 61% zmniejszyło śmiertelność 
noworodków.
W 2006 r. 47% mieszkańców Salwadoru nie miało 
dostępu do opieki zdrowotnej. Od 2009 r. rząd 
tego państwa postawił jednak na jej rozwój, m.in. 
zwiększając udział budżetu Ministerstwa Zdrowia 
w PKB z 1,7 do 2,5%. Od tego czasu śmiertelność 
okołoporodowa kobiet znacznie zmniejszyła się w tym 
kraju i Salwador osiągnął na tym polu jeden z Mileni-
jnych Celów Rozwoju, które państwa członkowskie 
ONZ zobowiązały się osiągnąć w ramach Projektu 

Milenijnego Narodów Zjednoczonych.
W pierwszym dziesięcioleciu bieżącego stulecia także 
Wenezuela zwiększyła wydatki społeczne na łączną 
kwotę 772 miliardów dolarów. Polityka ta przyczyniła 
się do zmniejszenia nierówności o 54%, wskaźnik 
ubóstwa spadł z 70,8% w 1996 r. do 21% w 2010 r., a 
skrajnego ubóstwa z 40% do 7,3%. W ciągu dziesięciu 
lat rząd, egzekwując podatki, zebrał 251,7 miliardów 
dolarów – ogromną kwotę, którą również postanowiono 
przeznaczyć na cele społeczne. Dzięki temu system 
ubezpieczeń społecznych mógł objąć dwukrotnie więcej 
obywateli niż 15 lat wcześniej, a mimo tego dług public-
zny zmalał z 20,7% do 14,3% PKB, zaś wzrost gospo-
darczy utrzymywał się na poziomie około 4% rocznie.
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z poddaniem ich gospodarek konkurencji na rynku unijnym, jak również wraz z liberalizacją 
gospodarczą jako złotą regułą obowiązującą we wszystkich dziedzinach życia społecznego, 
pociągnęła za sobą masowe wykluczenie społeczeństw z godnych tego miana systemów 
ochrony socjalnej. Teraz państwa zapewniają tylko minimalistyczny koszyk świadczeń, których 
wartość jest coraz niższa w stosunku do kosztów utrzymania. Nowi „bardzo bogaci kapitaliści” 
nie zadowolili się zredukowaną opieką zdrowotną – mogą pozwolić sobie na leczenie za granicą.
Nieobecność szerokiej i zamożnej klasy średniej częściowo wyjaśnia, dlaczego przez wielu lat 
prywatny sektor ochrony zdrowia, nieistniejący wcześniej, wciąż pozostaje mało znaczący w 
porównaniu z sektorem publicznym. Mimo to w UE Czechy są tym państwem, w którym najszyb-
ciej rozwinął się sektor prywatnego szpitalnictwa. W 2006 r. przypadało nań prawie 30% wszyst-
kich łóżek szpitalnych, choć przed 1990 r. w ogóle nie istniał. Jego rozwój był w szczególności 
spowodowany prywatyzacją państwowej infrastruktury szpitalnej, na co pozwoliła ustawa 
reformująca administrację terytorialną z 1 stycznia 2003 r. Obecnie wszystkie kraje Europy 
Środkowej i Wschodniej prowadzą politykę prywatyzacji i komercjalizacji służby zdrowia.

Niedoinwestowanie publiczne… i globalizacja finansowa

W wielu krajach Europy początek lat 90. oznaczał reorientację polityki publicznej, polegającą na 
zmniejszania środków publicznych, stawek podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne. 
Był to punkt wyjścia do niedoinwestowania, spadku podaży opieki zdrowotnej i pogorszenia się jej 
jakości. W tym czasie Niemcy, Holandia i Szwajcaria zreformowały systemy ubezpieczeń choro-
bowych, wprowadzając konkurencję cenową i „wolny wybór” ubezpieczycieli.
W tym samym czasie, wskutek starzenia się społeczeństw, znacznie wzrosło zapotrzebowanie na 

Badania porównawcze dotyczące Argentyny, Kuby, 
Peru, Indonezji i Rosji wskazują, że nawet w czasach 
kryzysu odmowa utowarowienia i komercjalizacji 
usług zdrowotnych pozwala utrzymać dotychc-
zasowy stan zdrowia społeczeństw, a nawet go 
poprawić. Wspomniane kraje straciły w połowie lat 
dziewięćdziesiątych 14-42% PKB. W tej sytuacji 
tylko to, że dokonano w nich politycznego wyboru, 
polegającego na umocnieniu lecznictwa nietowa-
rowego i położeniu nacisku na podstawową ochronę 
zdrowia, pozwolił uniknąć drastycznego spadku 
podstawowych wskaźników zdrowotnych, takich 
jak śmiertelność niemowląt czy oczekiwana dalsza 
długość trwania życia.

Źródła:
J. Akazili, C. Soulary, „Un défi pour les pays du Sud”, Le 
Monde diplomatique, styczeń 2014 r.
A. Bloom, Universal Health Care in El Salvador, Global 
Health Check, 2013, http://www.globalhealthcheck.
org/?p=1318
„The Achievements of Hugo Chavez. An Update on the 
Social Determinants of Health in Venezuela”, http://www.
counterpunch.org/2012/12/14/the-achievementsof-hugo-
chavez/
P. De Vos, A. García Fariñas, A. Álvarez Pérez, A. Rodrí-
guez Salvá, Mariano Bonet Gorbea, P. Van Der Stuyft, 
„Public Health Services, an Essential Determinant of 
Health During Crisis: Lessons from Cuba, 1989-2000”, 
Tropical Medicine & International Health t. 17 nr 4, 2012.
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opiekę zdrowotną, lecz usługi publiczne nie były w stanie mu sprostać.
W dziedzinie dostępności usług, negatywne skutki są ogromne. W wymiarze geograficznym 
likwidacja placówek ochrony zdrowia w pobliżu miejsca zamieszkania, fuzje itd. oddalają je od 
użytkowników. W wymiarze finansowym znacznie wzrósł udział finansowy pacjentów w leczeniu 
– tam, gdzie istniała bezpłatna opieka zdrowotna, podkopano ją wprowadzając „bilety modera-
cyjne”, częściowo opłacane przez pacjentów... Jednocześnie niedostateczna oferta publiczna 
przekłada się na coraz dłuższe kolejki, co nieraz sprzyja korupcji.
Długoterminowe inwestycje – edukacja, profilaktyka i wpływanie na czynniki społeczne 
decydujące o zdrowiu – jako pierwsze poniosły szkody spowodowane taką polityką.
O lat usługi „komercyjne” czatują na klientów u drzwi placówek ochrony zdrowia. Firmy farma-
ceutyczne, producenci sprzętu medycznego i aparatury przechwytują dla swoich akcjonariuszy 
niemałą część środków, które powinny służyć dobrobytowi społeczeństw. Władze zajmują bardzo 
bierna postawę w obliczu takiego marketingu medycznego, w niektórych krajach coraz bardziej 
przypominającego korupcję.
To w tym kontekście we wszystkich krajach Europy zmieniono sposoby zarządzania szpitalami 
i ich funkcjonowania, nastawiając je na uprzemysłowienie opieki zdrowotnej. Wprowadza się 
finansowanie szpitali „od czynności”, tzn. w zależności od liczby i kosztów udzielonych świadczeń 
medycznych. Tymczasem pacjenci nie wybierają swoich chorób. W wyniku tego systemowego 
wynaturzenia pacjenci cierpiący na choroby„nieopłacalne” mają coraz więcej problemów z 
odpowiednim leczeniem z powodu braku odpowiednich struktur opieki zdrowotnej...
Niedostatek finansowania publicznego skłonił wielu nawet publicznych administratorów do prze-
kazywania szeregu działań, takich jak logistyka (kuchnie, remonty, pralnie…), ale również działań 
w sferze diagnostyki (radiologia, laboratoria…) podwykonawcom.
Pojawiła się nowa tendencja, polegająca na przerzucaniu „odpowiedzialności” na pacjentów, 
przede wszystkim w prywatnym sektorze ubezpieczeniowym. W rezultacie przystosowuje się 
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składkę ubezpieczeniową do ryzyka, zwłaszcza związanego z trybem życia (palenie tytoniu, 
spożywanie alkoholu, siedzący tryb życia, otyłość…). Takie same zasady zaczynają pojawiać 
w usługach publicznych, które karzą np. pacjentów-palaczy czy pacjentów uprawiających 
gwałtowne sporty, egzekwując od nich udział finansowy w leczeniu.
Tam, gdzie istnieje populacja, którą „stać” (klasa średnia i wyższa), zażądała ona usług wysokiej 
jakości – w razie potrzeby nawet za wysoką cenę, nie zadowalając się już opieką zdrowotną jako 
usługą publiczną. Tak pojawiła się komercyjna oferta opieki zdrowotnej, która nie korzystała ze 
świadczeń zapewnionych przez osłonę socjalną.
W niektórych jednak krajach komercyjni operatorzy uzyskali nawet możliwość dostępu do finanso-
wania publicznego. Finansowanie w zależności od liczby i kosztów udzielonych świadczeń medy-
cznych „od czynności”, na podstawie kosztów z osobna wziętych chorób, doprowadziło do selekcji 
chorób najbardziej rentownych oraz do specjalizacji grup komercyjnych i koncernów zdrowotnych 
w leczeniu takich właśnie chorób, natomiast operatorom publicznym pozostawiono najmniej „ren-
towne” choroby i najmniej „rentownych” pacjentów.

Zwrot Maastricht: Unia zajmuje się ochroną zdrowia!

W traktacie z Maastricht z całą siłą potwierdzono zasady założycielskie Unii Europejskiej – wolną 
konkurencję i swobodę wyboru miejsca pracy przez lekarza.
Kiedy Bruksela twierdzi, że ochrona zdrowia nie leży w jej kompetencjach [3] i głosi, że Traktat 
Lizboński nie narzuca jej prywatyzacji i utowarowienia, ma ona częściowo rację, ale tylko teorety-
cznie. W rzeczywistości Unia Europejska w ogromny sposób wywiera wpływ na ramy, w których 
państwa mogą prowadzić politykę ochrony socjalnej i ochrony zdrowia. Np. z powodu braku 
odpowiednich ram ochronnych Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjmuje dwie wymie-
nione wcześniej zasady za podstawę swych orzeczeń. Na mocy jakiego prawa państwo może 

Fresenius i spółka
Międzynarodowy koncern Fresenius najpierw stał się 
bezspornym liderem dializy w obrębie Fresenius Medi-
care, a następnie, za pośrednictwem swojej filii Helios, 
stał się europejskim liderem Szpitali Komercyjnych.
Równolegle, we Francji, 50 najlżejszych grup chorób 
leczy się w 70% w klinikach komercyjnych. Tymc-
zasem 50 grup najcięższych świadczeń medycznych 
(transplantacje, kardio-torakochirurgia, leczenie ostrej 
białaczki itp.) w 70% spoczywa na barkach publicznej 
służby zdrowia.

Jakość usług?
W swoim raporcie Inspekcja Zdrowia odniosła się 
bardzo krytycznie do jakości usług w holenderskich 
klinikach prywatnych.

Młodzież w beznadziejnym położeniu
W Hiszpanii poziom bezrobocia osiągnął rekordowy 
pułap 25,1% w sierpniu 2012 r. Przeciętnie ponad 
jeden młody człowiek na dwóch jest bezrobotny i ma 
bardzo małe szanse na znalezienie pracy.
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przeszkodzić dostawcy usług w zainstalowaniu się i prowadzeniu działalności na jego terytorium? 
Jak państwo może uzasadnić zróżnicowane traktowanie operatorów świadczących takie same 
usługi?
W następstwie liberalizacji usług w 2006 r. (dyrektywa Bolkensteina), Europa próbowała 
zdefiniować usługi świadczone w interesie ogółu, w których mogą nie obowiązywać ogólne 
zasady wolnej konkurencji i swobody przedsiębiorczości: mówiło się o pozaekonomicznych 
usługach, które świadczy się w interesie ogółu, w tym o usługach zdrowotnych, o niektórych 
usługach społecznych, o opiece nad dziećmi, o wsparciu dla rodzin... Ta ograniczona lista 
pozostawiła jednak wiele usług w stanie niepewności prawnej.

Mówicie o „państwowych środkach pomocowych”?
Wykorzystali to operatorzy prowadzący działalność lukratywną, którzy uznali dotacje za 
„państwowe środki pomocowe” fałszujące wolną konkurencję. Wytaczały one procesy państwom, 
domagając się większego udziału w rynku. Marzą o przejęciu tej kolosalnej manny finansowej, 
którą zapewniają ochrona socjalna i ochrona zdrowia, w większości nadal finansowane przez 
państwo lub w systemie uspołecznionym przez zakłady ubezpieczeń społecznych. Ochronne 
normy społeczne, układy zbiorowe pracy, status pracowników sfery budżetowej, prawo pracy, 
płacę minimalną potępiły już jako przeszkody dla swobody przedsiębiorczości. Zażądały zasto-
sowania traktatów europejskich tak, aby można było „znieść wszystkie przeszkody dla wolnego 
rynku” i „rozszerzyć dyrektywę o rynkach publicznych”, przygotowując w ten sposób „wielki 
zintegrowany rynek transatlantycki”, gdzie koncerny będą uwolnione od tych „przeszkód” dla 
konkurencji.
Tymczasem z jednej strony to właśnie państwa określały sposób konstrukcji europejskiej, a z 
drugiej to Komisja Europejska wprowadza w życie różne europejskie programy zdrowotne, pro-
gram działania na lata 2007/2013, ale także „nowy program walki z nierównościami i na rzecz 
promowania innowacji w dziedzinie zdrowia na lata 2014-2020” [4]. W Białej Księdze Komisji 
Europejskiej pt. „Razem dla zdrowia: Podejście strategiczne dla UE na lata 2008-2013” określono 
ogólne ramy, w których miała nastąpić poprawa stanu zdrowia w Europie.

Toksyczne środki zaradcze
Społeczeństwa Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Polski, czy Litwy znają już te cudowne środki 
zaradcze. W Białej Księdze wyjaśnia się co następuje: „Globalizacja oznacza, że zarówno pro-
blemy, jak i rozwiązania w dziedzinie ochrony zdrowia wykraczają poza granice i często mają 
przyczyny i skutki międzysektorowe.” Stwierdza się również: „Precyzyjne ramy wspólnotowe 
przyczynią się do sprzyjania dynamizmowi i żywotności systemów ochrony zdrowia, dostarczając 
uściśleń w sprawie stosowania prawa wspólnotowego w sferze usług zdrowotnych i spiesząc 
państwom członkowskim z pomocą w takich dziedzinach, w jakich korzyści skali, wynikające ze 
skoordynowanego działania, mogą stanowić wartość dodaną dla krajowych systemów ochrony 
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zdrowia.” Na tej podstawie Unia Europejska, potwierdzając to, że państwa członkowskie samo-
dzielnie tworzą lub utrzymują swój specyficzny system ochrony socjalnej, jednocześnie mogła 
narzucić wszystkim, a przede wszystkim krajom najbardziej poszkodowanym przez kryzys, model 
ochrony socjalnej oparty na zasadach jednolitego rynku usług.

Gdy do tego wtrąca się Unia Europejska…
Unia Europejska nie zatrzymuje się jednak w połowie drogi. Podejmuje ona również inne kroki, 
które wywierają silny wpływ na model ochrony socjalnej. Tak oto, komisarz europejski László 
Andor zaproponował w lutym 2013 r. rozwiązanie problemu finansowania usług publicznych 
poprzez stworzenie „obligacji o oddźwięku społecznym”: systemu, w którym prywatny fundusz 
inwestuje w projekt socjalny. Tam, gdzie osiąga się określone wyniki, państwo przelewa na 
konto funduszu zwrot z inwestycji, tzw. ROI. Zdaniem samej Komisji Europejskiej, mechanizm 
ten „sprzyja udziałowi kapitałów prywatnych w finansowaniu programów socjalnych w zamian za 
korzyści finansowe uzyskiwane od sektora publicznego w przypadku, gdy program okazuje się 
atrakcyjny”. A zatem, pod presją Unii Europejskiej „obligacje o oddźwięku społecznym” pozwalają 
podmiotom finansowym przejmować pieniądze, które powinny służyć zaspokajaniu potrzeb 
społeczeństwa.
Unia podąża jednak nadal tą drogą.
Zgodnie z Paktem na rzecz Euro Plus, „poziom emerytur, opieki zdrowotnej i ubezpieczeń 
społecznych” należy powiązać z „poziomem zadłużenia”.
Co więcej, unijny pakt budżetowy wymaga, aby w ciągu 20 lat deficyt publiczny zmniejszyć do 
poziomu 0,5%, a zadłużenie zmniejszyć do 60% PKB. W imię „konkurencyjności” i obniżenia 
„kosztów pracy”, UE wymusza obniżkę kosztów ochrony zdrowia i ochrony socjalnej.
W ten sposób Unia Europejska pośrednio interweniuje w politykę zdrowotną państw członkowskich. 
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Interwencja zamienia się nawet w bezpośrednią ingerencję, jak to dzieje się w przypadku Grecji, 
gdzie Trojka (Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisja Europe-
jska) zażądały, aby wydatki zdrowotne nie przekraczały 6% PKB, oraz w przypadku Portugalii, 
gdzie Trojka wymusiła zaoszczędzenie 670 mln euro na krajowym systemie ochrony zdrowia, 
choć oficjalnie politykę zdrowotną uważa się za wewnętrzną sprawę poszczególnych państw.
Pod przykrywką wolnej konkurencji i swobody przedsiębiorczości jesteśmy faktycznie świadkami 
tworzenia sieci przechwytującej rentownych pacjentów i rentowne choroby. W sieci tej „wolny 
wybór pacjenta” (prezentowany przecież jako dogmat, który sprzyja liberalizacji) wziął w łeb, a 
jego miejsce zajęło pojęcie „odpowiedzialności” pacjenta i w rezultacie choroby mniej rentownych 
pacjentów są faktycznie opodatkowane, z wielką korzyścią dla firm wielonarodowych.

Kryzys, polityka zaciskania pasa i zdrowie...

Ubóstwo poważnie szkodzi zdrowiu!
Jednym z głównych skutków kryzysu jest rozwój bezrobocia, ubóstwa i prekariatu, co wywiera 
duży wpływ na stan zdrowia ludności.
Według OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), w Grecji dochody, którymi 
dysponują gospodarstwa domowe, tak oto spadały w latach 2008-2012: -2,3% (2008), -0,4% 
(2009), -11,4% (2010), -10,7% (2011), -10,8% (2012) [5].
Według stanu z marca 2013 r., w Unii Europejskiej jest 26,5 mln bezrobotnych (19,2 mln w strefie 
euro), co stanowi 10,9% ludności zawodowo czynnej (12,1% w strefie euro). Ten trend europejski 
jest szczególnie niepokojący, ponieważ towarzyszy mu coraz większy rozziew między bezrobo-

Kryzys ogarnia wszystkie systemy ochrony 
zdrowia
W Wielkiej Brytanii* rząd pozwolił 
przedsiębiorstwom prywatnym wkroczyć do sektora 
ochrony zdrowia, stopniowo wprowadzając głębokie 
zmian w prawie, które umożliwiają wtargnięcie 
kapitału. Uzasadnia to potrzebą alternatywnego 
finansowania, w związku z cięciami wydatków 
publicznych. W 2012 r. w ustawie o ochronie zdrowia 
i ochronie społecznej datę termin wykonania wyroku 
śmierci na słynnym ongiś Narodowym Systemie 
Zdrowotnym określiła na kwiecień 2013 r. koniec 
sławnego National Health System (Narodowej Służby 
Zdrowia), torując drogę mieszanemu systemowi 
finansowania i opierając lecznictwo na prywatnej 

przedsiębiorczości.
W Portugalii* nakazy Trojki spowodowały spadek 
płac, emerytur i świadczeń dla bezrobotnych, oraz 
powszechny wzrost podatków. Po prywatyzacji 
ogromnej części sektora publicznego przyszła kolej 
na publiczną służbę zdrowia, która jest atakowana ze 
wszystkich stron. Koszty leczenia ponoszone przez 
pacjentów znacznie wzrosły, co sprawiło, że liczba 
wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu zmniejszyła się 
aż o 900 tysięcy.
We Włoszech* od lat dziewięćdziesiątych doko-
nywano posunięć sprzyjających konkurencji; szpitale 
stały się „przedsiębiorstwami leczniczymi”, w których 
stosuje się praktyki rynkowe. Obecnie oszczędności 
budżetowe (od 2010 r. wynoszą one ponad 20 mld 
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ciem na południu i na peryferiach UE z jednej strony a bezrobociem na północy strefy euro z dru-
giej. Rozziew ten jest bezprecedensowy: w 2012 r. na północy strefy euro bezrobocie było niższe 
o 10 punktów procentowych [6].
Unia Europejska to również 124,5 mln ubogich – jedna czwarta ludności!
W 2012 r. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym była zagrożona jedna czwarta (24,8%) 
ludności, to jest 124,5 mln osób [7] (24,3% w 2011 r. i 23,7% w 2008 r.).
Polityka zaciskania pasa pogorsza stan zdrowia ludności i stan publicznej ochrony zdrowia. Utrata 
pracy i obawa przed jej utratą wpływają destrukcyjnie na zdrowie psychiczne.
Badania prowadzone w różnych krajach wskazują na rosnącą liczbę samobójstw i prób samo-
bójstw. Od 2007 r. w Unii Europejskiej wzrosła liczba samobójstw osób w wieku poniżej 65 lat. 
W państwach, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później, samobójstwa osiągnęły punkt kulmi-
nacyjny w 2009 r. i utrzymały się na wysokim poziomie w 2010 r. W tych zaś państwach, które 
przystąpiły do UE przed 2004 r., wzrost nastąpił w 2010 r. W Anglii wzrost samobójstw w latach 
2008-2010 był skorelowany ze wzrostem bezrobocia. Spowodowało to dodatkowo tysiąc zgonów.
Jednoczesna intensyfikacja i prekaryzacja pracy ma poważny wpływ na zdrowie pracowników. 
Powszechne cierpienie w pracy prowadzi w najpoważniejszych przypadkach do samobójstw lub 
prób samobójstw, naraża pracowników na niebezpieczne sytuacje, na urazy spowodowane chro-
nicznym przeciążeniem mięśni i ścięgien oraz na wypadki przy pracy.
Spadek dochodów i wzrost liczby osób żyjących poniżej progu ubóstwa wywiera ogromny wpływ 
na czynniki społeczne decydujące o zdrowiu (złe odżywienie, złe warunki mieszkaniowe, ...), a 
także na dostępność opieki zdrowotnej (dostępność finansowa, możliwości dojazdu...).

euro) mocno uderzają w sektor ochrony zdrowia, co 
prowadzi do wzrostu kosztów leczenia ponoszonych 
przez pacjentów i zmniejszania się jego dostępności, 
zwłaszcza dla najuboższych. W jednym z niedawnych 
sondaży 21% gospodarstw domowych zadeklarowało, 
że musiało ograniczyć wydatki na leczenie, 10% 
odłożyło z przyczyn finansowych zaplanowane zabiegi 
chirurgiczne, a 26% zadeklarowało, że z powodu 
wzrostu kosztów uczestnictwa pacjentów w opłacaniu 
świadczeń, wzrosły ich wydatki medyczne związane z 
nagłymi przypadkami.

* Źródło: E. Kondilis, Ch. Bodini, P. De Vos, A. Benos, A. 
Stefanini, „Fiscal Policies in Europe in the Wake of Econo-
mic Crisis. Implications on Health and Healthcare Access”, 
http://www.med.uio.no/helsam/english/research/global-
governance-health/background-papers/fiscal-policies-eu.pdf

W Katalonii w 2010 r. 50 705 pacjentów oczekiwało 
w kolejkach na zabiegi chirurgiczne. Obecnie jest ich 
aż 89 tys. Liczba pacjentów, którym usługi świadczyli 
ratownicy medyczni, wzrosła z 64,9% do 67% w 2011 r.
Zagrożona jest także terytorialna dostępność służby 
zdrowia: wraz z cięciami budżetowymi transport 
sanitarny w „nienagłych przypadkach” może stać się 
zwykłym transportem płatnym w związku z Dekre-
tem Królewskim z 16 kwietnia 2012 r., który zastąpił 
powszechny system ochrony zdrowia systemem 
ubezpieczeń zdrowotnych.
Z 40 do 60% wzrósł poziom opłat za lekarstwa dla 
osób zatrudnionych, a o 10% wzrósł w przypadku 
emerytów.
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Polityka zaciskania pasa poważnie szkodzi opiece zdrowotnej!
Grupa Dexia — to od tego banku zaczął się skandal ze strukturyzowanymi kredytami, które 
spowodowały zadłużenie wielu samorządów i szpitali w Europie — może uchodzić za specjalistę 
w tej dziedzinie. W 2009 r. koncern ten ogłosił: „Reformy szpitali wszędzie zmierzają do racjonali-
zacji świadczeń za pośrednictwem trzech głównych dźwigni: regionalizacji świadczeń szpitalnych, 
zmiany sposobu finansowania szpitali i przebudowę oferty szpitalnej. Sposoby interwencji różnią 
się jednak, ponieważ istnieje tyle systemów lecznictwa, ile jest krajów.” [8]
Z drugiej strony, wraz z posunięciami w sferze kontroli budżetowej i zakazem deficytu publicz-
nego, szerzy się partnerstwo publiczno-prywatne, wprowadzone na świecie w 1995 r. z inicjatywy 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Polityka zaciskania pasa promowana przez Unię Europejską i realizowana przez rządy państw 
członkowskich doprowadziła do zmasowanej redukcji nakładów na publiczne i solidarne sys-
temy ochrony zdrowia i ochrony socjalnej. Oto co mówi na ten temat OECD: „Spadek wydatków 
na ochronę zdrowia we wszystkich krajach Europy był spowodowany głównie załamaniem się 
wzrostu wydatków publicznych od 2009 r. – wzrostu, który w latach 2010 i 2011 średnio był bliski 
zera. Wydatki prywatne na ochronę zdrowie również wzrastały w wielu krajach wolniej w latach 
2010 i 2011, a dochody gospodarstw domowych nie wzrastały lub zmniejszały się, lecz był to 
spadek bardziej ograniczony.”
W Grecji ogół wydatków na ochronę zdrowia zmniejszył się o 11% w 2010 r. i ponownie o tyle 
samo w 2011, gdy tymczasem w latach 2000-2009 średnioroczna stopa wzrostu tych wydatków 
wynosiła ponad 5%. Jest to przede wszystkim wynik ostrych cięć wydatków publicznych. Również 
Hiszpania, Islandia i Irlandia przeżyły dwa kolejne lata ujemnego wzrostu wydatków na ochronę 
zdrowia. Niektóre państwa, takie jak Estonia i Czechy, zaznały drastycznych cięć wydatków w 
2010 r., a następnie skromnego wzrostu w 2011 r.. Inne kraje, takie jak Włochy i Portugalia, mogły 
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odroczyć cięcia budżetowe w 2010 r., ale następnie ograniczyły wydatki publiczne na zdrowie w 
2011 roku. W Portugalii, po dwóch latach stabilnych wydatków publicznych (2009 i 2010), wydatki 
te spadły w 2011 roku o 8%. [9]
Ze względu na bardzo niską progresję wydatków na ochronę zdrowia w poszczególnych krajach 
OECD w 2010 i 2011 r., w większości z nich udział tych wydatków w PKB spadł nieznacznie. W 
2011 r. stanowiły one średnio 9,3% PKB, wobec 9,5% w 2010 r. Jeśli odliczy się wydatki na inwes-
tycje, to w 2010 r. bieżące wydatki na ochronę zdrowie wyniosły średnio 9,1% PKB, a w 2011 r. 
już tylko 9,0 procent. [10]
Zgonie z danymi Greckiego Urzędu Statystycznego (ELSTAT), po 42 latach stałego spadku 
umieralności noworodków (16,03/1000 w 1966 r. wobec 3,31/1000 w 2008 r.), w latach 2009-2010 
odnotowano szczytowy wzrost: 4,36/1000, co w latach 2008-2010 r. oznaczało wzrost o 32%.[11]
We Francji 25% ludności deklaruje, że rezygnuje z leczenia z powodów finansowych. 40% 
mieszkańców Grecji nie jest objętych osłonami socjalnymi (są to osoby bezrobotne przez ponad 
rok, niezależni pracownicy, którzy nie mogą już sobie pozwolić na opłacenie ubezpieczenia, zban-
krutowani drobni przedsiębiorcy, pracownicy niezarejestrowani, imigranci „bez papierów”).
Zmasowanym cięciom budżetowym podlega również profilaktyka zdrowotna, co szybko przekłada 
się na rozwój chorób „społecznych”, na wzrost nierówności w sferze ochrony zdrowia, ale również 
na drugorzędne koszty dodatkowe w lecznictwie.
Ponadto fakt odroczenia leczenia z powodu braku pieniędzy prowadzi do zaostrzania się pro-
blemów zdrowotnych, co dla chorych ma nieraz dramatyczne i nieodwracalne skutki, a także 
pociąga za sobą dodatkowe koszty dla systemu ochrony zdrowia. W Polsce na operację biodra 
można czekać do 2020 r.
Tłok na szpitalnych oddziałach ratunkowych to skutek trudności w dostępie do bezpłatnej opieki 
zdrowotnej w pobliżu miejsca zamieszkania. Ponadto zaniechania realizacji programów profilak-

W Hiszpanii w latach 2009-2013 o połowę zmnie-
jszono narodowy program narkotykowy.
Na Litwie geograficzne rozłożenie usług zdrowotnych 
jest bardzo nierównomierne, co sprawia, że są 
one praktycznie niedostępne w wielu rejonach na 
prowincji. W rekordowej mierze wzrósł czas ocze-
kiwania na usługi specjalistyczne i operacje.

Kiedy finansowanie staje się rynkowe...
W Hiszpanii w 2012 r. udział finansowania prywat-
nego w służbie zdrowia wzrósł do 25%.
W Holandii nowe ustawy o ochronie zdrowia 

wprowadzają dodatkowe prywatne ubezpieczenia 
zdrowotne, pokrywające określone pakiety usług. 
Ubezpieczyciele dokonują selekcji ryzyka i na tej 
podstawie koszty są niskie dla młodszych ludzi, a 
bardzo wysokie dla najstarszych i osób chorych. Ist-
nieje więc ryzyko, że będzie to sprzyjać nastawianiu 
usług na najbardziej rentowne świadczenia i na najbo-
gatszych pacjentów. Ci, których nie stać na płacenie, 
będą musieli długo czekać na pomoc, która może 
również być gorszej jakości. 
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tyki zdrowotnej doprowadziły do nawrotu i epidemii chorób zakaźnych (gruźlica, HIV, malaria...).
Szpitalnictwo publiczne, umożliwiające wszystkim dostęp do opieki zdrowotnej, również pada 
ofiarą planów oszczędnościowych. Dotacje zmniejszają się, a konkurując z sektorem komer-
cyjnym, musi ono przestrzegać tych samych zasad rentowności i wydajności. Zamykanie 
ośrodków opieki zdrowotnej i pobliskich szpitali, likwidacja łóżek szpitalnych, koncentracja lec-
zenia specjalistycznego i restrukturyzacje doprowadziły do geograficznego oddalenia się opieki 
zdrowotnej od pacjentów oraz do wydłużenia się czasu oczekiwania na przyjęcie przez lekarza i 
na leczenie.

Polityka zaciskania umacnia prywatne finansowanie ochrony zdrowia
W czasie kryzysu, i to w wielu krajach, w których plany oszczędnościowe spowodowały cięcia w 
wydatkach socjalnych, znacznie wzrosły koszty lecznicze nie pokrywane przez ubezpieczenia 
społeczne. Taka polityka zaciskania pasa prowadzi do finansowania opieki zdrowotnej przez 
użytkowników, zmuszając ich do dodatkowego ubezpieczenia się lub do płacenia za leczenie 
(indywidualne dopłaty w Hiszpanii i Portugalii). Dla coraz szerszych grup ludności dostęp do 
opieki zdrowotnej jest coraz trudniejszy, a nawet staje się niemożliwy. W pierwszej kolejności 
dotyczy to osób najbardziej upośledzonych społecznie (bezrobotnych, imigrantów o nieuregulo-
wanym statusie, osób samotnie wychowujących dzieci...). W niektórych krajach osobisty udział 
chorych w kosztach leczenia zwiększył się ponad dwukrotnie.
Fundusze inwestycyjne i inne koncerny oczywiście dostrzegają słabość systemu, gdy jest on 
niedoinwestowany z budżetu. Selekcja ryzyka w systemie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 
pozwala inwestorom prywatnym przejąć rentowny rynek w obrębie wytracającego prędkość sys-
temu: rynek komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych. Im większej części kosztów leczenia 
nie pokrywają osłony socjalne, tym liczniejsza jest populacja skłonna wykupywać dodatkowe 

Epidemia prywatyzacji
W Hiszpanii na 550 szpitali aż 236 do placówki 
prywatne. 
Na Litwie szpitale prywatne podpisują już normalne 
kontrakty z funduszami ubezpieczeń zdrowotnych.
W Nawarze (Hiszpania) zakwaterowanie osób star-
szych w domach seniorów jest już sprywatyzowane 
w 90%.
Obecnie w Belgii 140 tys. osób starszych żyje 
w domach seniorów. W latach 2009-2010 udział 
placówek komercyjnych wzrósł z 45 do 57%. „Popyt 
wzrasta i domy seniorów wyrastają jak grzywy po 

deszczu, gdyż inwestorzy wywęszyli dobry interes. 
W Walonii, obok publicznych domów seniorów czy 
domów prowadzonych przez organizacje non-profit 
(z których każde reprezentują po jednej czwartej 
tego „rynku”), połowa placówek jest już w rękach 
prywatnych firm, i ta liczba stale rośnie. Wynajęcie 
sal w takich placówkach jest pewniejszą inwestycją 
niż wynajmowanie biur. (…) Co więcej, inwestycje te 
szybko się zwracają, gdyż pokoje wynajmuje się za 40 
euro dziennie.” (RTBF.be 8/8/2011)
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ubezpieczenia. Składki ubezpieczeniowe są jednak dostosowane do indywidualnego ryzyka, co 
gwarantuje rentowność systemu.
System taki doprowadzono do absurdu w Stanach Zjednoczonych, bo teraz, na podstawie tej 
samej zasady selekcji ryzyka, to firmy ubezpieczeniowe zarządzają szpitalami.
W Europie niektóre towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych próbowały wprowadzić solidarne 
ubezpieczenia dodatkowe (bez selekcji). W innych krajach, przeciwnie, nie potrafiły stawić temu 
systemowi czoła i uczestniczą w podkopywaniu powszechności osłon socjalnych.

Personel ochrony zdrowia płaci za kryzys
W Grecji, w Irlandii, we Włoszech, w Hiszpanii i w Portugalii poważnie ograniczono wydatki na 
ochronę zdrowia. Ponieważ zaś koszt siły roboczej wynosi średnio 70 proc. wszystkich wydatków 
na ochronę zdrowia, w niektórych krajach dokonano cięć płac personelu (o 15% w Grecji, o 10% 
w Czechach, o 5-10% w Irlandii, o 5% w Hiszpanii). Jednocześnie kraje najbardziej poszko-
dowane przez kryzys zmniejszyły liczbę osób zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia. Na 
przykład w Hiszpanii, w publicznym sektorze ochrony zdrowia zatrudnia się tylko jednego nowego 
pracownika na 10 odchodzących z pracy.
W Polsce kodeksowe umowy o pracę wielu pielęgniarek zastąpiono „umowami śmieciowymi”, 
wiele zmuszono również do samozatrudnienia. Aby osiągnąć godziwe zarobki, muszą 
one pracować znacznie więcej niż 48 godzin w tygodniu. Emigracja młodych pielęgniarek 
doprowadziła do tego, że w polskich szpitalach średni wiek pielęgniarki wynosi ponad 45 lat!
W każdym przypadku zmiana pracodawcy na prywatnego pracodawcę komercyjnego pociąga 
za sobą intensyfikację pracy. Ponadto, ze względu na brak minimalnych norm, gwarantujących 
jednocześnie wysoką jakość opieki zdrowotnej i prawidłowe warunki pracy, finansowanie ochrony 
zdrowia w oparciu o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych prowadzi do obniżki płac lub do 
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redukcji zatrudnienia, lub do jednego i drugiego, bowiem zatrudnienie staje się podstawowym 
czynnikiem regulacji kosztów.

Kobiety i zdrowie
Coraz więcej analityków twierdzi, że kobiety są podwójnymi ofiarami kryzysu i polityki zaciskania 
pasa. „Praca kobiet jest coraz częściej pracą na niepełnym etacie lub w oparciu o umowę krótko-
terminową z niską płacą. W takich tradycyjnie sfeminizowanych sektorach jak edukacja i opieka 
zdrowotna, na przykład w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, obniżono płace, a także czas pracy i 
świadczenia zawodowe.”[12] Termin „uboga pracownica” szczególnie pasuje do kobiet zmuszo-
nych do podejmowania pracy, która nie przynosi im dochodów wystarczających na utrzymanie. 
Głowami przytłaczającej większości rodzin niepełnych są kobiety.
Z drugiej strony, „z analizy społecznej i ekonomicznej wynika, że kobiety w Europie będą musiały 
nieodpłatnie wykonywać coraz więcej prac, w tym sprawować opiekę nad dziećmi, wykonywać 
prace domowe i prace społecznościowe oraz opiekować się osobami starszymi, gdyż zwiększa 
się liczba tych ostatnich, a przeznaczone dla nich świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej są 
często niedostępne i bardzo drogie. W Europie klasy średnie przywykły do zatrudniania migran-
tek, na które przenoszą obowiązki i zadania opiekuńcze. Kiedy jednak skurczy się gospodarka 
formalna, zwyczaje te mogą się zmienić, bo jeśli aktywne zawodowo kobiety stracą pracę i 
powrócą do niepłatnych obowiązków domowych, mogą postanowić, że zatrudnianie kogoś nie 
jest już konieczne lub że po prostu na to ich nie stać. Jak doniosła pewna ważna gazeta włoska, 
Włoszki coraz częściej zatrudniają się na czarno jako pomoce domowe czy sprzątaczki, a dotych-
czas było to zarezerwowane dla pracowników-migrantów i pracownic-migrantek.”[13]
Powrót do domu po to, aby zajmować się „pielęgnacją” (obowiązkami dawniej podejmowanymi w 
obrębie rodziny, a po wojnie sprofesjonalizowanymi, takie jak opieka nad chorymi członkami rod-

Być kobietą w Grecji
W Grecji porzucenie jakiejkolwiek publicznej polityki 
ochrony zdrowia, podobnie jak zubożenie szerokich 
warstw społecznych (pogorszenie warunków życia i 
poziomu higieny), spowodowało już nawrót chorób 
uważanych za wyrugowane – takich jak malaria czy 
gruźlica – oraz wzrost liczby osób zarażonych wiru-
sem HIV o 200%.
W tym kontekście najdotkliwsze skutki kryzysu 
zdrowotnego ponoszą greckie kobiety, szczególnie z 
powodu likwidacji profilaktyki i niedostępności usług 
zdrowotnych. Co więcej, w obliczu kryzysu kobiety nie 
mają nawet szans zapewnić sobie praw reprodukcyjnych!

Zanikają takie zdobycze jak jakościowo dobre usługi, 
zapewniane w związku z ciążą i narodzinami dziecka, 
czy edukacja seksualna krzewiąca stosunki oparte 
na równości, przyjemności i wolności. Możliwość 
wolnego wyboru, czy chce się mieć dziecko i w jakich 
warunkach, jest już tylko wspomnieniem, podczas gdy 
wolny dostęp do usług położnych czy bezpłatnej abor-
cji, tak jak do służby planowania rodziny, należą do 
sfery marzeń... Prawo kobiet do dysponowania swoim 
ciałem i decydowania, czy chcą mieć dzieci, jest nieus-
tannie podważane, i to nie wskutek zakazu aborcji, jak 
dzieje się to w Hiszpanii, lecz z powodu zubożenia 
kobiet oraz komercjalizacji usług.
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ziny, opieka nad dziećmi, nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi...), jest dziś masowym 
zjawiskiem w różnych krajach południowej Europy. 
Ponadto programy ochrony zdrowia, które służyły szerzeniu świadomego rodzicielstwa, znajdują 
się wśród pierwszych ofiar cięć budżetowych, co wyklucza dostęp do nich dla znacznej części 
młodych kobiet.

Polityka zaciskania pasa, zdrowie i imigracja
W wielu krajach cięciom budżetowym w systemach ochrony zdrowia towarzyszy wykluczenie 
z opieki zdrowotnej mieszkańców nie objętych osłonami socjalnymi. Imigrantom, a zwłaszcza 
uchodźcom i mieszkańcom „bez papierów”, odmawia się podstawowej opieki zdrowotnej. To orga-
nizacje humanitarne mają się nimi zajmować. W Hiszpanii na przykład, na mocy dekretu królews-
kiego nr 16/2012, faktycznie pozbawia się imigrantów „bez papierów” dostępu do opieki zdrowot-
nej (z wyjątkiem usług w zakresie medycyny ratunkowej, macierzyństwa i opieki pediatrycznej).
W sytuacji, gdy szerzą się nacjonalizm i ksenofobia, populacje te są odrzucane, a stan ich zdrowia 
szybko i poważnie się pogarsza.

Wnioski

Z jednej strony kryzys wywiera bezpośredni wpływ na stan zdrowia społeczeństwa, a z drugiej 
polityka zaciskania pasa, prowadzona przez rządy w celu walki z kryzysem, rujnuje system 
ochrony zdrowia i ochrony socjalnej, co prowadzi do pogłębienia kryzysów zdrowotnych i spo-
łecznych.
Oto błędne koło, w którym zamyka się społeczeństwa Europy. Kryzys, wyrządzając szkody spo-
łeczne i zdrowotne, zwiększa zapotrzebowanie na usługi w dziedzinie ochrony zdrowia i ochrony 

Poza tym likwiduje się różne świadczenia, które miały 
ułatwiać życie kobiet i edukację dzieci. Za przykład 
może posłużyć zniesienie świadczeń związanych 
z małżeństwem, opieką nad dziećmi, koloniami 
dla dzieci, połogiem i badaniami prenatalnymi czy 
redukcja o 22% świadczeń zdrowotnych dla dzieci w 
ciągu sześciu miesięcy po urodzeniu. Prawo do swo-
bodnego macierzyństwa stało się luksusem zarezerwo-
wanym dla bogatych!
W związku z tym wzrosła liczba aborcji i wzrosły ich 
koszty (350 euro w szpitalu publicznym), co zmusza 
wiele kobiet do szukania pomocy poza szpitalami 
i wiąże się z ryzykiem dla ich zdrowia. Co więcej, 

wzrosła także liczba dzieci porzuconych przez rod-
ziców z powodu skrajnej biedy.
Po raz pierwszy od Drugiej Wojny Światowej stwier-
dzono wzrost umieralności okołoporodowej.
Nie ulega wątpliwości to, że ograniczenie liczby 
szczepień, praktycznie nieistniejących dla dzieci z ubo-
gich rodzin, stanowi sanitarną bombę z opóźnionym 
zapłonem!
Koszt urodzin dziecka stał się nie do zniesienia dla 
kobiet. Sytuacja jest jeszcze gorsza w przypadku 
kobiet pozbawionych ochrony społecznej oraz 
imigrantek bez papierów, które muszą pokrywać 
wszystkie koszty badań medycznych i hospitalizacji, 
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socjalnej, a tymczasem polityka zaciskania pasa ogranicza możliwości dostępu do tych usług.
Potwierdzają to wyniki badań opublikowanych w czasopiśmie „The Lancet”: „Choć recesje sta-
nowią zagrożenie dla zdrowia, to wydaje się, że tym, co w ostatniej instancji pogłębia kryzys 
zdrowotny i społeczny w Europie, jest interakcja oszczędności budżetowych, wstrząsów gospo-
darczych i słabej ochrony socjalnej.”[14]

W uchwale przyjętej w 2009 r. przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia, Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) i państwa członkowskie zobowiązały się „zmniejszać nierówności w dziedzinie 
ochrony zdrowia poprzez oddziaływanie na czynniki społeczne decydujące o stanie zdrowia”. 
Pozostaje to pobożnym życzeniem.
Uważamy, że sytuacja w Europie gwałtownie się pogarsza. Światowa Organizacja Zdrowia 
widzi katastrofę, ale w dziedzinie ochrony zdrowia państwa prowadzą politykę zaciskania pasa 
i pogłębiania nierówności społecznych: „Aby walczyć z nierównościami w zakresie ochrony 
zdrowia, określonymi przez czynniki społeczne, należy zmierzyć się z «przyczynami przyczyn». 
Wymieńmy wśród nich niesprawiedliwy podział władzy, dochodów, dóbr i usług w skali krajowej i 
światowej, który pociąga za sobą niesprawiedliwości na co dzień widoczne gołym okiem w życiu 
ludzi – w ich dostępie do opieki zdrowotnej, do szkół i do nauki, w ich warunkach pracy i wypo-
czynku, w ich mieszkaniach, środowisku społecznym, mieście – oraz ogranicza ich szanse na 
spełnione i zdrowe życie.”[15]

jeśli chcą rodzić (w placówce publicznej 600 euro za 
normalny poród, a 1200 euro za cesarkę). Do tego 
należy doliczyć koszty wizyt lekarzy podczas ciąży 
i w okresie niemowlęcym oraz badań prenatalnych. 
Dlatego właśnie wiele kobiet trafia do szpitala dopiero 
tuż przed porodem, nie mając za sobą żadnych 
wcześniejszych badań!
Dla „obywateli nie greckich Unii Europejskich i 
państw trzecich”, czyli dla imigrantów i uchodźców 
nie posiadających odpowiednich papierów, podobnie 
jak dla kobiet pozbawionych ochrony społecznej, 
przewiduje się podwojenie opłat za poród i opiekę 
medyczną (1200 euro za normalny poród i 2400 za 

cesarkę)! W rezultacie wiele kobiet ucieka nocami 
ze szpitali z niemowlętami na rękach, aby uniknąć 
ponoszenia tych kosztów. Jeśli te koszty nie zostaną 
pokryte, administracje szpitalne grożą, że nie wydadzą 
zaświadczenia koniecznego do sporządzenia aktu 
urodzenia.
W ten sposób dochodzi do tego, że rodzą się dzieci 
zadłużone i nie zadeklarowane dzieci-duchy, które co 
prawda przyszły na świat, ale oficjalnie nie istnieją...
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Wielki transatlantycki rynek kontra ludność, 
ochrona zdrowia i ochrona socjalna
Urynkowienie usług publicznych zainicjowała Światowa Organizacja Handlu (WTO), we wrześniu 
1986 r. w Punta del Este (Urugwaj).
W 1994 r. Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami (GATS) wymusił na państwach wprowadzenie 
konkurencji między przedsiębiorstwami publicznymi i prywatnymi. W praktyce prowadzi to albo do 
zmniejszenie dotacji dla tych pierwszych, albo polega na specjalnej pomocy państwa dla tych drugich.
W 1998 r. Wielostronne Porozumienie w sprawie Inwestycji (MAI), które miało pozwolić 
międzynarodowym koncernom na wytaczanie państwom procesów, doprowadziło do szerokich 
międzynarodowej protestów społecznych. Była to pierwsza porażka „absolutnego neoliberalizmu”. 
Podobnie, walka z unijną „dyrektywą Bolkesteina” ograniczyła zakres tej dyrektywy z 12 grudnia 
2006 r., dotyczącej usług świadczonych w interesie ogółu, które obejmowały ochronę zdrowia, 
ubezpieczenia społeczne i usługi świadczone w interesie gospodarczym ogółu, ograniczając 
konkurencję w obrębie poszczególnych państw.
14 czerwca 2013 r. ministrowie handlu 27 państw UE zgodzili się udzielić Komisji Europejskiej 
tajnego mandatu negocjacyjnego na prowadzenie w imieniu Unii Europejskiej rokowań ze Sta-
nami Zjednoczonymi w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji 
(TTIP). Celem jest dostosowanie taryf celnych, a także norm pozataryfowych (w szczególności 
standaryzacji norm ekologicznych, zdrowotnych i społecznych oraz norm bezpieczeństwa) do 
zasad handlu międzynarodowego.
Wbrew temu, co chcieliby wmówić nam nasi przywódcy, umowa o „wolnym handlu” nie polega na 
zniesieniu „barier państwowych, społecznych i środowiskowych” stojących na drodze wymiany 
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handlowej, ale na radykalnych zmianach politycznych w funkcjonowaniu rynków.
Dla całego sektora ochrony zdrowia i ochrony socjalnej stanowi to wielkie niebezpieczeństwo 
obniżenia standardów europejskich po to, aby dopasować je do norm Stanów Zjednoczonych, 
które są jedną ze stref najdalej idącej prywatyzacji systemu ochrony zdrowia i ochrony socjalnej 
na świecie.
Dobrze wiadomo, że ujednolicenie standardów w zakresie ochrony zdrowia i ochrony socjalnej 
zmierza do demontażu systemów ubezpieczeń społecznych i do zakwestionowanie uniwersal-
nego wymiaru usług zdrowotnych. Stany Zjednoczone pozwalają sobie na luksus posiadania 
najdroższego na świecie systemu ochrony zdrowia, na który wydają ponad 16% PKB i który jest 
także jednym z najgorszych systemów w OECD, gdyż wyklucza 50 mln Amerykanów z dostępu 
do opieki zdrowotnej.

Trwające obecnie dyskusje o nowej dyrektywie UE w 
sprawie rynków publicznych i negocjacje dotyczące 
transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i 
inwestycji mogą tylko przyspieszyć komercjalizację i 
prywatyzację systemów ochrony zdrowia oraz pogłębić 
kryzysy zdrowotne i społeczne.
Dyrektywa o rynkach publicznych i partnerstwo tran-
satlantyckie mogą zadać śmiertelny cios usługom 
świadczonym w interesie ogółu. Wspomniana dyrek-
tywa to kolejny krok (uzupełnia ona dyrektywę z 2006 
r.) na drodze do rozszerzenia konkurencji w skali 
europejskiej. Otwarcie negocjacji o partnerstwie tran-
satlantyckim (w celu budowy wspólnego rynku między 
Ameryką Północną i Unią Europejską) zmierza do 
rozszerzenia konkurencji na skalę światową.
Co pozostanie wtedy z naszych systemów opar-
tych na świadczeniu społeczeństwu usług, na ich 
powszechnej dostępności, solidarnym finansowa-
niu, niekomercyjnych operatorach, demokratycznej 
kontroli, zarządzaniu partycypacyjnym, na jakości i 
efektywności w ramach planowania publicznego?
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W Europie zdrowie jest zagrożone, toteż żądamy:
Równego dostępu do ochrony zdrowia, wszędzie, dla wszystkich, bez żadnych ograniczeń. Taki 
program zakłada zniesienie wszelkich barier finansowych, gdyż świadczenie usług w zakresie 
powszechnej opieki zdrowotnej musi być niezależne od indywidualnej zdolności użytkowników do 
ich opłacania.
Ponieważ zdrowie jest dobrem wspólnym wszystkich, należy promować i przywrócić publiczne 
i zbiorowe finansowanie ochrony zdrowia, na którym nazajutrz po drugiej wojnie światowej 
opierały się główne systemy ochrony socjalnej. Aby zapewnić solidarne finansowanie ochrony 
zdrowia i powszechny dostęp do niej, należy bronić ochronę socjalną przed apetytami prywat-
nych ubezpieczycieli. Systemy ochrony zdrowia powinny być finansowane wyłącznie ze środków 
publicznego systemu ochrony socjalnej, gdyż tylko on pozwala prowadzić politykę nastawioną na 
poszanowanie prawa wszystkich do zdrowia i na zapewnienie wszystkim równego dostępu do 
opieki zdrowotnej.
Nad zarządzaniem systemem ochrony zdrowia, nad jego obroną i ulepszaniem powinno czuwać 
całe społeczeństwo. Należy określić formę uczestnictwa osób społecznie ubezpieczonych i użyt-
kowników w budowie demokratycznego systemu ochrony zdrowia. Należy oceniać go na podsta-
wie wyników osiąganych w dziedzinie ochrony zdrowia, a nie na podstawie wyników finansowych. 
Powinien on dysponować zasobami wystarczającymi do osiągnięcia tego celu.
Aby zapewnić lepszą opiekę zdrowotną, należy sięgnąć do głębokich uwarunkowań stanu 
zdrowia, takich jak czynniki społeczne, które o nim decydują. Żądamy poprawy ochrony zdrowia 
poprzez zapewnienie całemu społeczeństwu zestawu realnych praw – prawa do pracy i do godzi-
wego wynagrodzenia, prawa do mieszkania, dostępu do wody pitnej i energii, równości między 
mężczyznami a kobietami, prawa do edukacji, do kultury…
Domagamy się od rządów państw europejskich, od Komisji Europejskiej, od posłów do Parla-
mentu Europejskiego, aby wypracowali, wdrożyli i prowadzili politykę nastawioną na poszanowa-
nie prawa do zdrowia i pozwalającą wszystkim na równy dostęp do opieki zdrowotnej. W tym celu 
nieodzowne jest dokonanie zmasowanych inwestycji w publiczną ochronę zdrowia, profilaktykę, 
promocję zdrowia, podstawową opiekę zdrowotną.
Aby zachować dobro wspólne, którym jest zdrowie, ani jeden grosz ze środków publicznych 
nie może finansować komercyjnego sektora usług świadczonych w dziedzinie ochrony zdrowia, 
ponieważ zdrowie nie jest towarem. Unia Europejska nie tylko powinna pozwolić każdemu pań-
stwu na zabezpieczenie systemu ochrony socjalnej i ochrony zdrowia przed regułami rynku, ale 
powinna również zachęcać do prawidłowego finansowania tych systemów. Powinna ona również 
pozwolić operatorom publicznym na utrzymanie w sferze nietowarowej ogółu usług logistycznych, 
a także produktów, usług i materiałów nieodzownych do zapewnienia dobrych usług w dziedzinie 
ochrony zdrowia (leków, badań, sprzętu medycznego, protez…).
Położenie kresu nierównościom w dziedzinie ochrony zdrowia wymaga położenia kresu nędzy, 
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bezrobociu, prekariatowi i wykluczeniu 125 mln ubogich, którzy żyją w Europie, w tym włączenia 
społecznego takich mniejszości etnicznych jak Romowie i pochodzących spoza Unii pracowni-
ków-migrantów, którzy padają dziś ofiarą opłakanych warunków życia i zamachów na godność 
człowieka.
Polityka planów oszczędnościowych jest szkodliwa dla zdrowia i pogarsza sytuację zdrowotną 
społeczeństw Europy. Realizacja europejskiego programu ochrony zdrowia i ochrony socjalnej 
zakłada położenie kresu stosowanym wszędzie w Europie planom oszczędnościowym. Zdrowie i 
prawa człowieka powinny mieć przewagę nad logikami finansowymi i logikami rentowności.
Co więcej, chodzi o to, aby z inicjatywy Unii Europejskiej wprowadzić w życie program naprawy 
szkód, wyrządzonych zdrowiu społeczeństw, które padły ofiarą takiej polityki, oraz przywrócić 
dostępność i wysoką jakość opieki zdrowotnej, przede wszystkim w tych krajach, w których 
akceptacja planów restrykcyjnych była czy jest warunkiem uzyskania europejskiej pomocy finan-
sowej.
Należy wybrać między finansami a zdrowiem. Społeczeństwa europejskie nie są odpowiedzialne 
za długi zaciągnięte przez państwa. To nie ochronę zdrowia ani ochronę socjalną należy zmniej-
szać, ciąć, amputować. Finanse i gospodarka powinny służyć dobrobytowi społeczeństw, a nie 
na odwrót.
Żądamy natychmiastowego zaprzestania rokowań w 
sprawie „partnerstwa transatlantyckiego”. Normy 
społeczne i ekologiczne należy harmonizować 
w górę i nieustannie dążyć do poprawy stanu 
zdrowia ludności. Państwa nadal powinny 
mieć możliwość określania norm, które obo-
wiązują operatorów działających w sferze 
ochrony zdrowia, a zwłaszcza stawiania 
przed nimi nielukratywnych celów.
Należy bronić ochrony zdrowia i ubezpie-
czeń społecznych przed wszelkimi ata-
kami. Dyrektywa o „rynkach publicznych” 
nie może dotyczyć ochrony zdrowia i ubez-
pieczeń społecznych.
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On m’a  
diagnostiqué 
une maladie 
non rentable. 

Przypisy
[1] W dokumencie tym, mówiąc dalej o usługach publicznych, będziemy mieli na myśli usługi 
świadczone zarówno przez operatorów publicznych, jak i przez innych operatorów nietowa-
rowych, na których delegowano zadania publiczne.
[2] Zob. W tej sprawie akta konferencji, która odbyła się w grudniu 2013 r. w Antwerpii.
[3] Sieć Europejska usłyszała taką odpowiedź podczas spotkania z komisarzami europejskimi, 
które odbyło się 14 marca 2013 r.
[4] http://www.eu2013.lt/en/news/unions-program-to-reduce-health-inequalities-promote-innova-
tion-in-health- 
[5] Źródło: baza danych OECD o ochronie zdrowia na 2013 r.
[6] Źródło: Comptes-protection-sociale-2011 DREES 2013.
[7] Komunikat Eurostatu z 5 grudnia 2013 r.
[8] Publication Dexia/Hope, listopad 2009 r.
[9] Źródło: baza danych OECD o ochronie zdrowia na 2013 r. 
[10] Źródło: baza danych OECD o ochronie zdrowia na 2013 r. 
[11] S. Bonovas, G. Nikolopoulos (2012). High-burden epidemics in Greece in the era of economic 
crisis. Early signs of a public health tragedy. J Prev Med Hyg, 53, 169-71.
[12] L’impact de la crise financière sur les femmes d’Europe de l’Ouest. Windy Harcourt; AWID.
[13] Corriere della Sera, 9 maja 2009 r.
[14]Financial crisis, austerity, and health in Europe. The Lancet, 27 marca 2013 r.
[15] 60éme session de l’OMS Europe EUR/RC60/TD.3 Moscou sep 2010.
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