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Przedmowa
Oddawany właśnie do rąk Czytelnika trzeci tom Systemu Prawa Medycznego poświęcony
został zagadnieniom organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce. Spektrum zagadnień tak określonych obszarem tematycznym jest bardzo szerokie. W niniejszej publikacji zainteresowani znajdą zagadnienia konstytucyjnych podstaw organizacji systemu ochrony zdrowia,
wpływu prawa międzynarodowego i unijnego na system ochrony zdrowia poprzez zagadnienia
strukturalne, aż po zagadnienia finansowania tegoż systemu. Warto wspomnieć o gruntownym
opisie zagadnień specjalistycznych, takich jak, przykładowo, opieka perinatalna czy organizacja
systemu ratownictwa medycznego. Tom ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ teksty zostały przygotowane przez prawników, ale też część opracowań została przygotowana przez ekonomistów i praktyków ochrony zdrowia.
Wyłaniający się z analiz i rozważań obraz modelu organizacyjnego systemu ochrony zdrowia
funkcjonującego w naszym kraju wskazuje, że nie jest to model jednolity i spójny. Jego kształt,
a przede wszystkim wydolność organizacyjna i funkcjonalna, są przedmiotem licznych kontrowersji. Mamy nadzieję, że zawarte w niniejszym tomie teksty pozwolą wszystkim zainteresowanym pozyskać wiedzę o istotnym i złożonym mechanizmie organizacyjnym systemu ochrony
zdrowia. Być może zebrane tutaj wnioski będą stanowiły inspirację dla podmiotów decyzyjnych
do opracowania skutecznych rozwiązań problemów i przygotowania projektów aktów prawnych.
W zamierzeniu Autorów niniejszego tomu, istotnym celem publikacji było zapewnienie rzetelnej i pełnej wiedzy o polskim systemie organizacyjnym ochrony zdrowia. Liczymy, że choć częściowo, zamierzenie to zostało osiągnięte.
W ostatnim czasie zmagamy się dodatkowo z trudną, bezprecedensową i niedającą się przewidzieć co do jej dalszego przebiegu, sytuacją wywołaną epidemią choroby COVID-19. Wywiera ona wpływ na system organizacyjny ochrony zdrowia nie tylko w skali kraju, kontynentu, ale i całego globu. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie pozwoli udzielić odpowiedzi
na pierwsze wątpliwości i problemy, które związane są z funkcjonowaniem systemu ochrony
zdrowia w dobie tak poważnych zagrożeń populacyjnych i chorobowych.
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