Blok tematyczny: Służba medyczna
Temat dnia: Służba zdrowia w Polsce
Cel lekcji: Uczeń potrafi wykorzystać zgromadzoną wiedzę na temat służby medycznej. Uczeń
doskonali umiejętność wypowiedzi ustnej. Uczeń kształci kompetencję czytania ze zrozumieniem.
Uczeń poznaje informacje na temat służby zdrowia w Rzeczypospolitej.

Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: tekst preparowany, ilustracje

Zapis w dzienniku:
Powitanie. Czynności organizacyjne. Kontrola wykonania pracy domowej. Przypomnienie
wiadomości poznanych na ostatniej lekcji. Wykorzystanie zgromadzonej wiedzy na temat
służby medycznej. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej. Kształcenie kompetencji
czytania ze zrozumieniem. Poznanie informacji na temat służby zdrowia w Rzeczypospolitej.

Przebieg:
1. Przywitanie. Dzień dobry. Dziś kończymy cykl zajęć poświęconych służbie zdrowia.
Przypomnimy sobie wiadomości poznane na ostatnich lekcjach oraz utrwalimy materiał.
2. Zaczniemy oczywiście od sprawdzenia pracy domowej.
3. Uzupełnij zdania
- Bolą mnie …................. (nos, oko, plecy)
- Tomka boli …..................... (ręce, oczy, brzuch)
- Ciocia nosi soczewki, ponieważ bolą ją ….................. (ucho, nos, oczy)
- Państwo Nowakowie wędrowali po górach, więc bolą ich …............. (nogi, włosy, uszy)
- Luiza powinna udać się do stomatologa, gdyż boli ją …......... (ząb, oko, nos)
- Małgosia pracuje zdalnie wobec czego bolą ją ………………. (stopy, uszy, plecy)

4. Wysłuchaj tekstu przeczytanego przez nauczyciela, uzupełnij luki. W pierwszym tekście
podkreśl czasowniki, w drugim podkreśl rzeczowniki, następnie odpowiedz na pytania.
System o....rony zdrowia p...eszedł w okresie tzw. transformacji ….strojowej znaczne
p....eobrażenia. W latach 90-tych XX w. odstąpiono od modelu socjalistycznej sł....żby zdrowia
opartej o me...anizmy administracyjno-nakazowe na ….ecz budowy systemu ...bezpieczeniowego
uwzględniającego me....anizmy rynkowe. Zmiany wprowadzone w systemie o....rony zdrowia 1
stycznia 1999 r. zakładały, …..e zostaną utwo....one kasy …..orych, kt....re ze środków
po...odzących ze składek ….bezpieczonych będą k....powały (kontraktowały) świadczenia w
samodzielnych p....blicznych zakładach opieki zdrowotnej, które konk....rując ze sobą o środki
finansowe będą podnosiły jakość świadczonych ...sług. Obowiązywać miała zatem zasada, ….e
strumień pieniądza będzie kierowany zgodnie z preferencjami świadczeniobiorców. W celu
…....eczywistnienia tej zasady zniesiono rejonizację i wprowadzono swobodę wybor....
świadczeniodawcy p.....ez pacjentów.
[https://www.nik.gov.pl/plik/id,20223,vp,22913.pdf ]
Gł....wne wady systemu: liczą, a nie leczą. Słu....ba zdrowia dostaje z NFZ pieniądze nie za efekty
leczenia, ale za wykonywanie proced....r. Za....ądzający szpitalami naj....ętniej wykon...ją więc te
najlepiej płatne. Sk....tek – na badania diagnostyczne wcią.... kładzie się pacjent....w do szpitala,
poniewa.... ….ospitalizacja wyceniona jest bardziej ko....ystnie. W stos....nku do liczby
mieszkańc....w mamy najwięcej ł......ek w Europie, do szpitali trafia ponad połowa środków, jakimi
dysponuje NFZ. Efekty leczenia, np. raka, mamy jednak najgorsze spośród krajów UE. Ł.....ka nie
leczą.
[https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1795020,1,licza-a-nie-lecza-raport-nikdruzgoczacy-dla-polskiej-sluzby-zdrowia.read ]
System ochrony zdrowia nie zmienił się po transformacji ustrojowej
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6. Zadanie domowe.
Krótko opisz jedną z ilustracji związanych ze służbą zdrowia w Polsce.

Aneks dla nauczyciela
- Bolą mnie ramiona.... (nos, oko, ramiona)
- Tomka boli …brzuch...... (ręce, oczy, brzuch)
- Ciocia nosi soczewki, ponieważ bolą ją …oczy.... (ucho, nos, oczy)
- Państwo Nowakowie wędrowali po górach, więc bolą ich …nogi.... (nogi, włosy, uszy)
- Luiza powinna udać się do stomatologa, gdyż boli ją …ząb.. (ząb, oko, nos)
- Małgosia pracuje zdalnie wobec czego bolą ją plecy (stopy, uszy, plecy)

System ochrony zdrowia przeszedł w okresie tzw. transformacji ustrojowej znaczne przeobrażenia.
W latach 90-tych XX w. odstąpiono od modelu socjalistycznej służby zdrowia opartej o
mechanizmy administracyjno-nakazowe na rzecz budowy systemu ubezpieczeniowego
uwzględniającego mechanizmy rynkowe. Zmiany wprowadzone w systemie ochrony zdrowia 1
stycznia 1999 r. zakładały, że zostaną utworzone kasy chorych, które ze środków pochodzących ze
składek ubezpieczonych będą kupowały (kontraktowały) świadczenia w samodzielnych
publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które konkurując ze sobą o środki finansowe będą
podnosiły jakość świadczonych usług. Obowiązywać miała zatem zasada, że strumień pieniądza
będzie kierowany zgodnie z preferencjami świadczeniobiorców. W celu urzeczywistnienia tej
zasady zniesiono rejonizację i wprowadzono swobodę wyboru świadczeniodawcy przez pacjentów.
[https://www.nik.gov.pl/plik/id,20223,vp,22913.pdf ]
Główne wady systemu: liczą, a nie leczą. Służba zdrowia dostaje z NFZ pieniądze nie za efekty
leczenia, ale za wykonywanie procedur. Zarządzający szpitalami najchętniej wykonują więc te
najlepiej płatne. Skutek – na badania diagnostyczne wciąż kładzie się pacjentów do szpitala,
ponieważ hospitalizacja wyceniona jest bardziej korzystnie. W stosunku do liczby mieszkańców
mamy najwięcej łóżek w Europie, do szpitali trafia ponad połowa środków, jakimi dysponuje NFZ.
Efekty leczenia, np. raka, mamy jednak najgorsze spośród krajów UE. Łóżka nie leczą.
[https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1795020,1,licza-a-nie-lecza-raport-nikdruzgoczacy-dla-polskiej-sluzby-zdrowia.read ]
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Ośrodek Zdrowia w Gierałtowicach

