WSTĘP
Dla coraz większej liczby Polaków staje się oczywiste, że obecny system opieki zdrowotnej nie jest wystarczająco skuteczny, by adekwatnie odpowiedzieć na rosnące wyzwania i potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Co więcej, pomimo postępu w rozwoju technologii medycznych, jak też
osiągnięć medycyny naprawczej i ogromnych kosztów przeznaczanych na opiekę zdrowotną, nie udało się wyeliminować choćby jednej choroby
chronicznej. Wprost przeciwnie, nowotwory, choroby serca, cukrzyca, choroby płuc przybierają coraz to większe rozmiary i obejmują coraz to młodsze generacje. Państwowe i prywatne koszty ponoszone na opiekę zdrowotną rosną w zawrotnym tempie, ograniczając możliwość przeznaczenia
tych środków na inne potrzeby społeczne, takie jak np. edukację czy tworzenie nowych stanowisk pracy.
Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, tzw. medycyna naprawcza jest skierowana na leczenie symptomów, a nie pierwotnej przyczyny rozwoju
choroby – nie jest w stanie ich wyeliminować, w najlepszym przypadku może spowolnić ich progres. Jednocześnie, stosowanie leków w coraz
większych ilościach i rozmaitych zestawach generuje działania niepożądane, co prowadzi do rozwoju nowych dolegliwości i chorób, co wymaga
przyjmowania jeszcze dodatkowych leków. Jest to spirala, która nakręca zyski dla biznesu z chorób – biznesu farmaceutycznego, który nie służy
zarówno dobru pacjenta jak i gospodarce kraju. Tymczasem problemom, z którymi się teraz borykamy można zapobiec. I trzeba zacząć działać w
tym kierunku już od dzisiaj!
Odpowiedzią na dzisiejsze problemy jest właściwie zdefiniowany i konsekwentnie wdrażany system opieki zdrowotnej, którego priorytetem jest
prewencja chorób. Daje on szansę na zmniejszenie zachorowalności, zgonów i ograniczenie kosztów ekonomicznych opieki zdrowotnej, jak też
poprawę jakości życia. To nowe podejście do zdrowia musi być oparte na:
• Zmianie powszechnej percepcji pojęcia „profilaktyka zdrowotna”, którego rozumienie jest obecnie znacznie ograniczane do wczesnej diagnostyki i leczenia chorób. Wczesne wykrycie choroby jest ważne, jednak nie jest ono działaniem przeciwdziałającym samemu rozwojowi choroby.
• Wykorzystaniu odkryć naukowych medycyny komórkowej, nauki definiującej główne przyczyny powstawania większości chorób. Medycyna
komórkowa przedstawia naukowe podstawy rozwoju i sposoby kontroli wielu chorób. Definiuje ona zasady nowoczesnej prewencji chorób,
poprzez stosowanie naturalnych, naukowo udokumentowanych metod ochrony zdrowia. Oparta jest na stosowaniu rozwiązań skutecznych – a
nie jak obecnie, w przypadku biznesu farmaceutycznego, opierających się na maksymalizacji zysku.
• Kompleksowym podejściu do prewencji chorób, poprzez integrację działań mających wpływ na nasze zdrowie, takich jak konieczność powszechnej edukacji w dziedzinie zdrowia, wspieranie technologii ekologicznych w rolnictwie, produkcja zdrowej żywności czy też działania w
kierunku ochrony środowiska.
• Prowadzeniu działalności, której priorytetem są narodowe potrzeby społeczne i zdrowotne, niezależnie od zewnętrznych uzależnień i nacisków
politycznych i ekonomicznych.
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Czy jest to łatwe do osiągniecia? Biorąc pod uwagę zakorzenione zależności finansowe, gospodarcze i polityczne obecnego systemu zdrowia, jak
też wpływ indywidualnych zachowań czy powiazań międzynarodowych – z pewnością nie. Ale jest to działanie konieczne i niezbędne dla zachowania zdrowia, poprawy sytuacji gospodarczej i niezależności mieszkańców Polski.

Podstawowe warunki w realizacji nowego systemu opieki zdrowotnej, to:
• społeczne zrozumienie i poparcie celów nakreślonych przez wizjonerów i liderów tego przedsięwzięcia,
• traktowanie zdrowia człowieka jako priorytetu, stojącego ponad interesami ekonomicznymi innych grup interesów (przemysł leków, chemiczny,
spożywczy, itd.)
Opracowana i skutecznie realizowana opieka zdrowotna, bazująca na prewencji chorób, stanie
się również wzorem dla innych krajów na świecie.
Podstawowe zasady przedstawione w tym opracowaniu są przeznaczone dla każdego, dla kogo
zdrowie i jego poprawa są kwestią nadrzędną oraz wszystkich, poszukujących informacji o tym,
jak skutecznie chronić swoje zdrowie. Dokumentacja ta stanowi zaproszenie i platformę działania
dla polityków i aktywistów społecznych szukających dróg dla wprowadzenia naturalnych, bezpiecznych rozwiązań dla zachowania zdrowia, jak też zaangażowanych w kształtowanie polityki
zdrowotnej, edukacyjnej i żywnościowej.

„Kształtowanie polityki zdrowotnej musi być oparte na dialogu ze wszystkimi, którzy mogą być tym
zainteresowani. Z jednej strony muszą to być ci, którzy pracują w systemie służby zdrowia, ale także ci,
którzy z niej korzystają”
Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia w latach od 2015 do 2018

„

Kształtowanie
polityki zdrowotnej
musi być oparte na
dialogu ze wszystkimi,
którzy mogą być tym
zainteresowani.
Z jednej strony muszą
to być ci, którzy
pracują w systemie
służby zdrowia, ale
także ci, którzy z niej
korzystają.
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