
CHORY I JEGO LECZENIE 

 

Państwo. 

Mówiąc o chorych i ich leczeniu musimy zacząć od wyjaśnienia tego 

pojęcia. 

Państwo to organizacja społeczeństwa złożona z określonego 

terytorium, organów władzy wyłonionych spośród członków 

społeczeństwa, samego społeczeństwa oraz prawa określającego sposób 

funkcjonowania państwa. 

Organami władzy będącej zdolnością ukierunkowywania zachowań 

innych ludzi są w krajach demokratycznych: rząd, parlament i niezawisłe 

sądy. Taki podział władzy jest najbardziej rozpowszechniony w krajach 

właśnie demokratycznych, bowiem zapobiega rządom dyktatorskim. 

Ochroną zdrowia w każdym państwie zajmuje się rząd, a ściślej 

mówiąc ministerstwo zdrowia. Ministerstwo to jednak będzie różnie 

funkcjonowało w zależności od modelu władzy w danym państwie. 

Jeżeli władza jest kontrolowana przez ogół społeczeństwa mamy 

gwarancję, że dobro obywateli będzie stawiane na pierwszym miejscu 

również pod względem opieki zdrowotnej. W przeciwnym razie może 

dochodzić do patologii a przykładem tego jest chociażby eksterminacja 

chorych psychicznie w Niemczech hitlerowskich. 

W czasach dyktatury faszystowskiej większe znaczenie dla władzy 

nie miało dobro społeczne, lecz interes państwa rozumiany tu jako dbałość 

o naród panów pozbawiony chorych i niewydolnych jednostek. Chorzy 

stanowili tu ciężar dla państwa. 

W państwie demokratycznym opieka nad chorymi będzie przede 

wszystkim obowiązkiem rządu wynikającym z ustalonego prawa. 

W Polsce o prawie do ochrony zdrowia mówi art. 68 

Konstytucji RP. Zgodnie z nim prawo do ochrony zdrowia ma każdy 

obywatel. Władze zapewniają obywatelom równy dostęp do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych niezależnie od ich 

sytuacji materialnej. 



Oczywiście na jakim poziomie jest to dostęp to już osobny problem. 

Niestety zasobność finansowa obywateli ma spore znaczenie w sytuacji, 

kiedy świadczenie zdrowotne przekracza ustalony poziom finansowania 

przez państwo. Wtedy niejednokrotnie jedyną nadzieją są zbiórki 

pieniędzy. 

Oprócz problemu finansowania świadczeń, który wpływa na 

realizację obowiązku zapewnienia społeczeństwu opieki zdrowotnej mamy 

zagadnienie polityki państwa w zakresie np. dopuszczania do sprzedaży 

wyrobów tytoniowych, która w mojej ocenie nie sprzyja ochronie zdrowia 

obywateli. 

Uważam, że państwo nie chcąc za dużo stracić na sprzedaży 

wyrobów tytoniowych dopuszcza się społecznej hipokryzji ograniczając 

działania prozdrowotne do umieszczenia na opakowaniach papierosów 

napisu: Palenie albo zdrowie. Wybór należy do ciebie. 

W tym przypadku dobro czyli zdrowie obywateli zostało postawione 

na drugim miejscu. Wygrywa ekonomia. 

Czy jednak naprawdę? 

Jeżeli policzymy koszty leczenia ludzi z chorób nowotworowych 

powstałych wskutek palenia papierosów okaże się, że państwo nie 

zyskuje, ale traci. 

Reasumując uważam, że dobra władza to taka, która wyrasta 

z konieczności stawiania dobra obywateli na pierwszym miejscu. Dla 

takiej władzy ciężar opieki zdrowotnej nad społeczeństwem jest 

nie tyle nawet obowiązkiem, a przywilejem służenia ludziom 

wynikającym z szeroko pojętego patriotyzmu. 
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