
Projekt Narodowego Planu dla Chorób Rzad-
kich znalazł się w Kancelarii Rady Ministrów 
i został poddany konsultacjom społecznym. Co 
cieszy o tyle, że Polska jest ostatnim europejskim 
krajem, który nie posiada takiego dokumen-
tu. Tymczasem niedawno minęło 10 lat, odkąd 
opublikowano unijne zalecenia, aby wszystkie 
kraje opracowały strategie działania dla znajdu-
jącego się w zapaści obszaru chorób rzadkich. 
W debacie redakcyjnej portalu mZdrowie.pl na 
temat Narodowego Planu wzięli udział przed-
stawiciele wszystkich istotnych grup interesa-
riuszy: wiceminister zdrowia Zbigniew J. Król, eksperci (prof. Anna 
Latos-Bieleńska, prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, prof. Marcin 
Czech, dr Jakub Gierczyński, dr Agnieszka Stępień), organizacje pa-
cjenckie (Beata Ambroziewicz, Stanisław Maćkowiak, Mirosław Zie-
liński) oraz członkowie Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” (Irena 
Rej, Agnieszka Grzybowska-Zalewska i Piotr Dąbrowski). 
W zgodnej opinii uczestników debaty najważniejsze jest, 
aby uchwalenie strategii nie odsunęło się znowu w czasie. Pod-
kreślano też, że wiele rozwiązań można wprowadzać nie czekając 
na uchwałę rządu. Potwierdził to wiceminister Zbigniew J. Król 
mówiąc, że AOTMiT już pracuje nad zmianą wycen. 
Najważniejsze zapisy są uzgodnione z resortami rodziny i edukacji, 
dzięki czemu najpóźniej we wrześniu Rada Ministrów powinna Plan 
uchwalić. Następnie w Ministerstwie Zdrowia stworzone zostaną 
zespoły merytoryczne, które opracują projekty aktów prawnych. 

http://www.mzdrowie.pl/post/266/narodowy-plan-dla-chorob-rzadkich- 

-trzeba-uchwalic-jak-najszybciej

Obowiązujące od lipca rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału 
ratunkowego wprowadziło Tryby Obsługi 
Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunko-
wym (TOPSOR). Po co? Aby SOR-y skutecz-
niej udzielały świadczeń zdrowotnych pa-
cjentom w stanie nagłego zagrożenia życia 
lub zdrowia, zapewniły i ułatwiły dostępu do 
informacji o przewidywanym czasie ocze-
kiwania, generowały dane umożliwiające 
ewaluację czasu udzielania świadczeń.
W ocenie resortu zdrowia TOPSOR ma 
usprawnić organizację pracy szpitalnych oddziałów ratunko-
wych. Wprowadzone przepisy wykluczający możliwość przyj-
mowania w SOR pacjentów skierowanych na leczenie szpitalne 
w trybie planowym. Rozporządzenie zapobiega też praktyce kie-
rowania do SOR pacjentów już hospitalizowanych w innych od-
działach szpitala. Sam system był testowany w kilku mniejszych 
i większych szpitalach.
Z jednej strony barykady — segregacja pacjentów, retriaże, 5 ko-
lorów, tablety, biletomaty i kardiomonitory. Po drugiej stronie 
— niedobór personelu specjalistycznego i niewydolność obecnej 
kadry, brak środków finansowych i kolejki oczekujących chorych.
Czy ostatnia deska ratunku w stopniu istotnym usprawni udziela-
nie świadczeń w SOR-ach? Kto zwycięży w tej potyczce? Mamy 
nadzieję, że pacjent.
Jednolity system TOPSOR ma być wdrożony do 1 października 
w 76 szpitalach, w których działają największe SOR-y. Natomiast 
do końca sierpnia 2020 roku powinien działać w 232 szpitalach 
na terenie całego kraju.
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Debata redakcyjna portalu mZdrowie.pl 
i Modern Healthcare Institute dowodzi, 
że wiele ważnych zmian w ustawie 
refundacyjnej, które planuje Ministerstwo 
Zdrowia, spełnia oczekiwania przemysłu 
i pacjentów. Projekt nowelizacji ustawy  
nie trafił do konsultacji społecznych, 
ponieważ kilka kwestii nie zostało 
rozstrzygniętych. Dotyczy to przede 
wszystkim zdefiniowania zasad działania 
RTR. Sejm tej kadencji raczej  
nie będzie obradował nad nowelizacją. 

Łukasz Szumowski

Karolina E. Kowalska
@KarolinaEKowal1
Polski rak wcale nie boli mniej. 
Mimo to Polacy spożywają 
10 razy mniej silnych środków 
przeciwbólowych niż Niemcy. 
Powód? Lekarze wciąż boją 
się/nie potrafią ich przepisy-
wać, a chorzy nie wiedzą, że 
należy im się op. paliatywna.
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Nie potrafią liczyć 
kosztów leczenia

Z badania Agencji Oceny Tech-
nologii Medycznych i Taryfikacji 
wynika, że szpitale i przychodnie 
nie stosują zaleceń dotyczących 
standardu rachunku kosztów 
u świadczeniodawców i nie przy-
gotowują się do ich stosowania. 
Placówki mają bardzo zróżnico-
wane standardy liczenia kosztów. 
Ogólna liczba ośrodków powsta-
wania kosztów (OPK) waha się 
od 12 do 451 pozycji, a liczba 
OPK medycznych wynosi od 
7 do 383. Niemal żaden podmiot 
nie ma kodów OPK przyporząd-
kowanych zgodnie ze specjal-
nością danej komórki leczniczej 
ani z rozporządzeniem w spra-
wie kodów resortowych.
W związku z tym AOTMiT przy-
gotowała propozycję nowe-
go standardu liczenia kosztów 
w podmiotach leczniczych, 
uproszczonego i bardziej przej-
rzystego niż poprzedni. 

Coraz więcej  
badań klinicznych 

Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych 
otrzymał w 2018 roku rekordową 
liczbę wniosków o rozpoczęcie 
badań klinicznych — 527, a także 
8630 zgłoszeń działań niepożą-
danych (na 21 145 zgłoszonych 
z terenu Polski). W minionym roku 
Polska uczestniczyła w 11 proce-
durach rejestracyjnych produk-
tów leczniczych jako państwo 
wiodące lub współwiodące. 
Wśród badań, których dotyczyły 
wnioski o rozpoczęcie badania 
klinicznego produktu leczni-
czego złożonych w 2018 roku 
przeważają badania III fazy (oko-
ło 57 proc.) oraz badania II fazy 
(32 proc.); badania I fazy stanowi-
ły 7,5 proc. Najwięcej wniosków 
dotyczyło onkologii — 29 proc. 
Kolejnymi obszarami były: neu-
rologia (11 proc.), dermatologia 
(8,5 proc.), gastroenterologia 
(7 proc.), kardiologia (5 proc.), 
choroby płuc (5 proc.). Badania 
prowadzone z udziałem po-

pulacji pediatrycznej stanowiły 
ok. 6,5 proc. badań klinicznych.

Szpitalna ocena 
technologii medycznych 

Wystartował projekt badawczy, 
który ma wprowadzić metodo-
logię HTA do polskich szpitali. 
Zaplanowane na trzy lata prace 
będą prowadzone przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia wspólnie 
z Instytutem Kardiologii i Uczel-
nią Łazarskiego. Mają doprowa-
dzić do opracowania metodolo-
gii oceniania nowych technolo-
gii, innych niż leki. 
Metodologia HTA funkcjonuje 
już w Polsce w procesie podej-
mowania decyzji refundacyjnych 
dotyczących leków, co podkreśla 
dr Iga Lipska, kierownik projektu. 
„HTA — to systematyczna ewalu-
acja aspektów klinicznych i eko-
nomicznych funkcjonowania 
danej technologii na podstawie 
dostępnych dowodów nauko-
wych. Najwyższym poziomem 
tych dowodów są randomizowa-
ne badania kliniczne” — wyjaśnia 
dr Iga Lipska. 

Pacjenci dopłacają  
coraz więcej

W latach 2014–2017 wzrost do-
płat ponoszonych przez pacjen-
tów do wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie wyniósł 
34,9% i był wyższy o 7,8 punk-
tu procentowego od wzrostu 
kosztów zaopatrzenia w wyroby 
medyczne finansowanych przez 
NFZ oraz o 14,5 punktu procen-
towego od wzrostu kosztów 
świadczeń opieki zdrowotnej 
ogółem ponoszonych przez 
Fundusz.
W opinii Najwyższej Izby Kon-
troli obowiązujące zasady re-
fundacji wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie utrud-
niają dostęp do tych wyrobów 
oraz nie zapewniają gospodar-
nego wydatkowania środków 
publicznych. Nadzór nad ryn-
kiem wyrobów medycznych 
jest niewystarczający, co stwa-
rza ryzyko dla bezpieczeństwa 
ich stosowania.
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Rada Agencji  
Badań Medycznych

Prof. dr hab. n. med.  
Jerzy Chudek 
— kierownik Katedry I Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego;

Prof. dr hab. n. med.  
Tadeusz F. Krzemiński 
— Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału 
Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego; 

Prof. dr hab. n. med.  
Bogusław Machaliński 
— rektor Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego;

Prof. dr hab. n. med.  
Wojciech Maksymowicz 
— prorektor ds. Collegium Medicum UWM;

Prof. dr hab. n. med.  
Mirosław Markiewicz 
— Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii 
Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego;

Prof. dr hab. n. med.  
Marcin Moniuszko 
— prorektor ds. nauki; kierownik Kliniki Alergologii 
i Chorób Wewnętrznych UM w Białymstoku;

Prof. Christopher JL Murray 
— The Chair and Professor of Global Health at 
the University of Washington; Director of the 
Institute for Health Metrics and Evaluation;

Dr Aurelia Ostrowska 
— dyrektor Departamentu Wojskowej Służby 
Zdrowia w MON;

PhD Michael J. Pencina 
— Vice Dean for Data Science  
and Information Technology; Professor  
of Biostatistics and Bioinformatics;  
Duke University School of Medicine;

Prof. Waldemar Priebe 
— Professor of Medicinal Chemistry; 
Department of Experimental Therapeutics; 
Division of Cancer Medicine; The University of 
Texas MD Anderson Cancer Center;

Prof. dr hab. n. med.  
Piotr Rutkowski 
— kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, 
Kości i Czerniaków; Centrum Onkologii;

Dr hab. n. med. Jerzy Sieńko 
— PUM; 

Dr n. med. Rafał Staszewski 
— kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

Dr n. med.  
Konstanty Szułdrzyński 
— kierownik zespołu, koordynator ds. terapii 
pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie;

Dr hab. n. med., prof. nadzw. 
Joanna Wierzbowska 
— Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie; 

Prof. George Wilding 
— Vice President and Deputy Chief Academic 
Officer; Clinical and Interdisciplinary Research; The 
University of Texas MD Anderson Cancer Center.

W portalu mZdrowie.pl zamieszczamy 
informację, przez kogo każda z osób została 
wskazana

Bezpłatne leki  
dla kobiet w ciąży

Ministerstwo Zdrowia konsul-
tuje program Ciąża+. Program 
przewiduje ustalenie listy leków 
najczęściej stosowanych przez 
kobiety w ciąży, których nabycie 
byłoby finansowane w całości ze 
środków publicznych. Bezpłatne 
będą leki na receptę, których sto-
sowanie jest konieczne dla zdro-
wia kobiet w ciąży. Recepty na te 
leki (oznaczone jako leki „C”) wy-
stawią ginekolodzy posiadający 
kontrakt z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. Uprawnienia takie 
będzie posiadać również lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej, 
jako osoba najlepiej zorientowa-
na w stanie zdrowia i całokształ-
cie leczenia pacjentki będącej 
pod jego opieką. Listę tych leków 
mają ustalić konsultanci krajo-
wi i nie będzie ona obejmować 
witamin i suplementów diety. 
Wiceminister zdrowia Józefa 
Szczurek-Żelazko podkreśliła, że 
program jest elementem polityki 
prorodzinnej rządu. W najbliż-
szych latach programem może 
zostać objętych około 380 tys. 
kobiet rocznie.

Internet i ścieki  
o rynku narkotyków

Europejskie Centrum Monito-
rowania Narkotyków i Narko-
manii (EMCDDA) opublikowało 
„Europejski raport narkotykowy 
2019: Tendencje i osiągnięcia”. 
Coroczna publikacja przedstawia 
analizę najnowszych danych do-
tyczących sytuacji narkotykowej 
i odpowiedzi na nią w Unii Euro-
pejskiej, Norwegii i Turcji. Tego-

roczny raport wykorzystuje wiele 
nowych źródeł danych, w tym 
miejsce ścieki i internet. 
W 2018 roku wykryto 55 nowych 
substancji psychoaktywnych, któ-
re zostały zgłoszone do unijnego 
systemu wczesnego ostrzegania 
o nowych substancjach psycho-
aktywnych. Ta liczba jest podob-
na do liczby z 2017 roku, ale dużo 
niższa niż w latach 2013 i 2014. 

Niewystarczająca  
opieka transgraniczna 

Pacjenci w Unii Europejskiej wciąż 
napotykają trudności w korzysta-
niu z rozwiązań przewidzianych 
w unijnej dyrektywie w sprawie 
transgranicznej opieki zdrowotnej 
— stwierdzono w nowym sprawo-
zdaniu Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego. Aby osiągnąć 
ambitne cele w dziedzinie trans-
granicznej opieki zdrowotnej 
w UE, konieczne jest usprawnie-
nie zarządzania.
Jedynie niewielka część pacjentów 
jest świadoma przysługujących im 
praw do korzystania z opieki me-
dycznej za granicą. Kontrolerzy wy-
kryli ponadto problemy i opóźnie-
nia w odniesieniu do elektronicznej 
wymiany danych dotyczących 
zdrowia pacjentów między pań-
stwami członkowskimi. Kolejnym 
wnioskiem z raportu ETO jest to, 
że należy ułatwić dostęp do opieki 
zdrowotnej dla pacjentów cierpią-
cych na choroby rzadkie.
Unijni pacjenci, korzystający z opie- 
ki w innym państwie członkow-
skim mają prawo do otrzymania 
informacji na temat standardów 
leczenia, zasad zwrotu kosztów 
oraz najlepszej dostępnej ścieżki 
prawnej.

Kiedy dwóch ludzi rozmawia, a trzeci im się przygląda — to 
już jest teatr. Ta definicja teatru, pasuje jak ulał do publicznej 
debaty o naszym systemie ochrony zdrowia. Wiele debat, 
konferencji, paneli dyskusyjnych odbywających się na co 
dzień. Można w nich wysłuchać zazwyczaj mądrych ludzi, 
wygłaszających przeważnie mądre poglądy i opinie. I publicz-
ność zwykle słucha, dzieląc uwagę z odczytywaniem wiado-
mości na smartfonach. Jednym słowem, dzieje się teatr. 
Czy nie korci Państwa, żeby zajrzeć za kulisy? Włamać się 
do garderoby i posłuchać, jak reżyser ustawia aktorów? Albo 
podsłuchać suflera, który podpowiada tym, co na scenie? 
Wtedy lepiej zrozumiemy mechanizmy poruszania się akto-
rów po scenie. Odszukamy zawieszone na ścianach strzelby 
i zegary. I odczytamy drugie dno wypowiadanych kwestii.
Tym się właśnie chcemy zajmować w naszym teatrze zdrowia. 
Na portalu mZdrowie.pl chcemy analizować mechanizmy, za-
glądać wgłąb problemów, odgadywać intencje głównych akto-
rów naszej sceny. Zamiast drobiazgowo i pośpiesznie opisywać 
każdy krok, skupimy się na poszukiwaniu myśli przewodniej re-
żysera. Zapytamy go, która strzelba wypali w następnym akcie.

Komisja Europejska poprzedniej kadencji zaproponowała 
regulację, która dotyczy health technology assessment, 
czyli oceny technologii medycznych. Prace nad tą regulacją 
nadal będą trwały.
Z pola widzenia KE w nowym składzie nie znikną też na pew-
no wdrożone już wielkie systemy wykrywania sfałszowanych 
leków czy śledzenia obrotu wyrobami tytoniowymi. Toczy się 
dyskusja, na ile dyrektywa o prawach pacjentów funkcjonuje 
prawidłowo, czy też można ją poprawić.
Nadal będą się rozwijać sieci współpracy. Wciąż problemem 
są szczepionki i szczepienia, i to zapewne nadal będzie sta-
wać na agendzie prac Komisji. Opóźnione jest wdrożenie 
nowych regulacji w zakresie badań klinicznych. Mam tutaj 
nadzieję, że opóźniony portal dotyczący badań klinicznych 
wystartuje w przyszłym roku. Mówi się także o problemach 
z dostępem do leków, zawiązanych z działaniami marke-
tingowymi, czy problemami jakościowymi. Kończymy ewa-
luację niektórych części prawa farmaceutycznego, między 
innymi funkcjonowania regulacji w zakresie leków sierocych 
i leków pediatrycznych.

http://www.mzdrowie.pl/post/161/andrzej-rys-o-agendzie- 
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ZAPRASZAMY NA mZdrowie.pl

ZDROWIE W KOMISJI EUROPEJSKIEJ

POLITYKA LEKOWA:

Skuteczna, bezpieczna 
i racjonalna farmakoterapia 
jest jednym z fundamen-
tów efektywnie działają-
cego systemu ochrony 
zdrowia w każdym kraju. 
Polityka Lekowa Państwa 
jest dokumentem o charak-
terze strategicznym, który 
określa priorytety działań 
rządu w zakresie gospo-
darowania lekami w latach 
2018-2022. 
Dokument został oparty na 
założeniach Światowej Or-
ganizacji Zdrowia dotyczą-
cych tworzenia i wdrażania 
polityki lekowej. Wyznacza 
on średnio— i długoter-
minowe cele stawiane 
uczestnikom i decydentom 
rynku farmaceutycznego 
oraz identyfikuje główne 
narzędzia ich osiągnięcia. 
Zapisy Polityki Lekowej były 
konsultowane ze wszystki-
mi zainteresowanymi stro-
nami. Przyjęcie dokumentu 
nastąpiło w drodze konsen-
susu, balansującego często 
sprzeczne cele i dążenia 
wielu środowisk.
W ujęciu krótkookresowym, 
Polityka poprzez wskazanie 
konkretnych rozwiązań, 
zwraca uwagę na potrzeb-
ne korekty działań systemu 
w obowiązującym stanie 
prawnym. W ujęciu śred-
nio— i długookresowym 
dokument określa zmiany 
legislacyjne, konieczne do 
skutecznego wdrożenia 
opisywanych zmian kierun-
kowych.
Tak jak każdy dokument 
strategiczny Polityka wy-
maga monitorowania za-
kresu jej realizacji w okre-
ślonych okresach, imple-

mentacji korekt, redefinicji 
priorytetów.
Od akceptacji dokumentu 
mija właśnie 9 miesięcy, 
co jest dobrym momen-
tem do pierwszego podsu-
mowania. 
Do skutecznych wdrożeń 
zapisów dokumentu moż-
na bezsprzecznie uznać 
powołanie Agencji Badań 
Medycznych wraz z wa-
chlarzem potencjalnych 
zmian w systemie, które ta 
instytucja ze sobą niesie. 
Wydaje się również, że 
zmiany legislacyjne dopro-
wadziły do zmniejszenia 
obciążeń biurokratycznych 
w planowaniu i realizacji 
badań klinicznych w Polsce. 
Zmiany prawa doprowa-
dziły także do lepszych 
możliwości kontrolnych 
oraz szerszej współpracy 
powołanych do tego służb 
w zakresie ograniczenia eks-
portu równoległego leków, 
których brakuje w polskich 
aptekach. Cieszy również 
spadek poziomu współ-
płacenia pacjentów za leki 
w lecznictwie otwartym. 
Do głównych, jeszcze nie 
zrealizowanych wyzwań, 
należy nowelizacja ustawy 
refundacyjnej wraz z wie-
loma zmianami ułatwia-
jącymi procesy podejmo-
wania decyzji w refundacji 
i określaniu cen leków. 
Przyjęcie aktu przyczyni-
łoby się m.in. do bardziej 
skutecznej, profesjonalnej 
kontroli nad programami 
lekowymi i szerszego 
stosowanie instrumentów 
dzielenia ryzyka opartych 
na wynikach zdrowotnych, 
co pozostaje w harmonii 

z założeniami opieki zdro-
wotnej opartej na wartoś-
ciach (VBHC). Nowelizacja 
zwiększyłaby także prze-
widywalność finansowania 
leków, ułatwiła współpracę 
międzynarodową w zakre-
sie obniżania cen leków, 
wprowadziła early advice 
w refundacji i wiele innych 
potrzebnych zmian.
Nie doszło także do 
uchwalenia ustawy o za-
wodzie farmaceuty, aktu 
od wielu lat oczekiwanego 
przez środowisko. Pozwo-
liłaby ona na redefinicję 
zadań farmaceuty jako za-
wodu oraz, wzorem innych 
krajów, pozytywnie wpłynę-
łaby na relokację zasobów 
systemu ochrony zdrowia 
w Polsce, borykającego się 
m. in. z niedoborami leka-
rzy czy pielęgniarek.
Jedną z niezrealizowanych 
obietnic Polityki Lekowej, 
odzwierciedloną także 
w Planie Zrównoważone-
go Rozwoju Premiera RP, 
jest stworzenie zachęt dla 
przemysłu biotechnolo-
gicznego i farmaceutycz-
nego, obejmujących nowe 
patenty, implementację 
projektów R&D, działalność 
produkcyjną i działania pro-
eksportowe.

Krzysztof Jakubiak

Józefa Szczurek-Żelazko, 

Janusz Wojciechowski

Andrzej Ryś

Marcin Czech
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Refundacja leków jako procent wydatków NFZ
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Ustawa w następnej kadencji
DEBATA DEBATA

KRZYSZTOF JAKUBIAK

Minister zdrowia podkreślał, że wyczekiwana 
nowelizacja ustawy refundacyjnej wymaga jesz-
cze doprecyzowania i udoskonalenia. Noweli-
zacja „nie trafiła jeszcze do konsultacji społecz-
nych, ponieważ cały czas mamy kilka kwestii do 
rozstrzygnięcia. Jedna z najtrudniejszych i naj-
poważniejszych dyskusji dotyczy RTR” — mówił 
prof. Łukasz Szumowski. Aktualnie Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii (MPT) i resort 
zdrowia analizują raport przygotowany na za-
mówienie MPT przez ekspertów. Zdaniem mini-
stra proponowane w raporcie zapisy wymagają 
jeszcze wielu uszczegółowień i dostosowania. 
W raporcie i analizach zostały zaproponowa-
ne parametry służące ocenie kontrybucji firm 
do polskiej gospodarki, które można elastycz-
nie zmieniać. Natomiast ministerstwo chce 
mieć zdefiniowany mechanizm, który pozwoli 
stworzyć konkretną listę firm, z informacją w ja-
ki sposób spełniają one określone parametry. 
„Jest to temat o wiele bardziej skomplikowany 
niż by się to z zewnątrz wydawało” — podkre-
ślał minister Szumowski. RTR będzie dotyczyć 
bardziej ułatwień formalnych i upraszczania 
procesu decyzyjnego niż spraw finansowych.

Mocno indagowany o szanse na noweliza-
cję ustawy refundacyjnej jeszcze w tej kaden-
cji Sejmu, minister Łukasz Szumowski wskazał, 
że proces ten może się wydłużyć ze względu 
na trudne do sprecyzowania zapisy dotyczące 
RTR. Kalendarz prac parlamentu w obliczu koń-
czącej się na jesieni kadencji nie daje gwarancji, 
że do nowelizacji ustawy refundacyjnej dojdzie 
w tym roku. Jednocześnie minister podkreślił, 
że kilka priorytetowych działań można podjąć 
bez nowelizacji — jak choćby pilotaże płacenia 
na podstawie rezultatów, koncentracja Komisji 
Ekonomicznej na tych lekach, które mają naj-
większe znaczenie dla pacjentów i dla płatnika, 
a także uwolnienie programów lekowych i plan 
dla chorób rzadkich.

Nie do końca zbieżne są natomiast oczeki-
wania, w którym kierunku te zmiany powinny 
pójść. Według ministra zdrowia rolą KE jest ob-
szar cen, czyli dążenie do wynegocjowania moż-
liwie korzystnych kwot refundacji, a zatem prze-
de wszystkim wydawanie opinii, czy dany lek jest 
odpowiednio wyceniony. Jednocześnie zarówno 
resort, jak i przemysł oczekują od Komisji, aby jej 
decyzje były wnikliwie uzasadniane merytorycz-

nie i nie polegały li tylko na bezdusznym anali-
zowaniu liczb. Minister Szumowski podkreślał, że 
ocenia to jako obszar wymagający poprawy.

Wprowadzanie nowych leków — to cel 
działania całego systemu i wielu instytucji, ta-
kich jak AOTMiT, ABM oraz Komisji Ekonomicz-
nej i konsultantów krajowych. Dlatego prze-
mysł nie może oczekiwać — zdaniem ministra 
— aby Komisja Ekonomiczna stała się super-
arbitrem, decydującym czy jakaś technologia 
wchodzi do refundacji. Jej rolą jest negocjo-
wanie ofert cenowych i doradztwo. Z drugiej 
strony Magdalena Władysiuk wskazała, że od 
kilku lat przesuwamy się z myślenia wyłącznie 
o cenach leków do analizowania wartości, co 
zawdzięczamy m.in. ocenom HTA. Tymczasem 
Komisja Ekonomiczna w swoich ocenach po-
mija ten aspekt oceny.

Wszystkie strony dyskusji zgodnie wskazy-
wały, że zgodnie z ustawą refundacyjną osta-
teczne decyzje refundacyjne podejmuje mini-
ster i ani opinia Komisji Ekonomicznej, ani żad-
na inna, nie są dla niego wiążące, choć muszą 
być brane pod uwagę. Dlatego praktyka dzia-
łania resortu może być bardziej elastyczna niż 
opinie Komisji. Jest to o tyle istotne, że zgodnie 
z trendem światowym w negocjacjach refun-
dacyjnych coraz częściej pojawiają się dyskusje 
portfelowe, kiedy wiąże się decyzje dotyczące 
kilku leków jednego producenta. Natomiast ak-
tualnie rozmowy portfelowe z Komisją Ekono-
miczną nie są możliwe.

Zapowiadana jest zmiana częstotliwości 
ogłaszania obwieszczenia refundacyjnego na 

pii z jasno określonymi punktami końcowymi, 
proponować zasady mierzenia efektów i nie-
zbyt długi okres rozliczenia, czyli 1-2 lata, a tak-
że dane epidemiologiczne i szacunki kosztów. 
Przeprowadzenie 4-5 pilotażowych projektów, 
w różnych obszarach i warunkach, powinno 
pozwolić na zebranie wniosków i doświadcze-
nia, dzięki którym resort będzie mógł zapro-
ponować ostateczne rozwiązania ustawowe, 
wprowadzając „outcome based payment” do 
systemu refundacji.

Magdalena Władysiuk zapowiedziała zgło-
szenie tego typu projektów pilotażowych do 
resortu, ale jednocześnie zwróciła uwagę, że 
dzisiejsze przepisy określają czas obowiązywa-
nia decyzji refundacyjnych na 2-3 lata. Tym-
czasem rozwiązania oparte na efektach — co 
widać np. z praktyki krajów Beneluksu — prze-
ważnie wymagają dłuższego okresu, minimum 
pięcioletniego. Dlatego ostatecznie będzie 
tu potrzebna zmiana ustawy. Z drugiej strony 
wskazała, że można do tego celu wykorzystać 
istniejące już dzisiaj narzędzia, jak np. SMPT.

Zarówno przedstawiciele przemysłu, co 
podkreślała Magdalena Lisiecka, jak i organi-
zacji pacjenckich są zaniepokojeni, że wiele 
punktów i kierunków działania, zapowiadanych 
w Polityce Lekowej nie jest realizowanych. 
Z kolei minister wskazał, że resort stopniowo 
wdraża zmiany, przynajmniej te najważniejsze 
ze swojego punktu widzenia, wymieniając jako 
przykłady utworzenie Agencji Badań Medycz-
nych, przygotowany już i tworzony plan dla 
chorób rzadkich oraz początek pracy nad pro-
gramem badań klinicznych w Polsce.

Kwestia zapisania w ustawie refundacyj-
nej sztywnej kwoty wydatków na refundację 
leków, na poziomie 17 proc. lub przynajmniej 
16,5 proc. jak zaproponowano w Polityce Le-
kowej, wywołała emocje. Wszyscy uczestnicy 
dyskusji zgodnie przyznali, że poziom nakła-
dów na refundację w Polsce jest bardzo niski 
— w chwili obecnej zapowiada się na 14,8 proc. 
rocznego budżetu NFZ w 2019 roku — i wyma-
ga zwiększenia. Minister przypomniał, że kwota 
wydatków na leki rośnie. Padały argumenty, że 
wzrost nakładów na leki przysporzy długofa-
lowych korzyści i społecznych, i finansowych, 
i w postaci napływu innowacyjnych technologii 
choćby dzięki rozwojowi badań klinicznych.

O tym, że brak stałego parytetu wydatków 
na leki jest niekorzystny dla pacjentów oraz dla 
szpitali, mówił m.in. Artur Fałek. Zaniżanie bu-
dżetu refundacyjnego w planie NFZ powoduje, 
że „w pewnym momencie świadczeniodawcy 
zaczynają kredytować NFZ. I kredytują go przez 
większą część roku” — mówił były dyrektor 
DPL. A w kontekście omawiania przez parla-
ment ustawy o maksymalnie 60 dniach płat-
ności paradoksem jest, że jeden z największych 
w Polsce płatników publicznych ma dziewię-
ciomiesięczne zaległości wobec świadczenio-
dawców, też publicznych. „W ten sposób zabu-
rza ich płynność, generuje dodatkowe proble-
my finansowe i zadłużanie się” — podkreślał Ar-
tur Fałek. Dlatego apelował, aby zweryfikować 
sposób tworzenia planu finansowego NFZ, tak 
aby bardziej sprzyjał dobremu funkcjonowaniu 
systemu ochrony zdrowia a mniej „komfortowi 
urzędników Ministerstwa Finansów”. 

Zgodność panowała w czasie dyskusji 
o uregulowaniach programów lekowych, gdzie 
wszyscy zwrócili uwagę na to, że należy uwol-
nić dokonywanie zmian od zgody firm, których 
produkty w tych programach są obecne. Mini-
ster Szumowski zapowiedział, że resort będzie 
„twardo szedł” w tym kierunku, tak aby zlikwi-
dować możliwość wzajemnego blokowania się 
firm m.in. przez wpisywanie warunków wejścia 
do programu. Podkreślił, że było już wiele tego 
typu sytuacji nadużywania gry konkurencyjnej. 
W przygotowywanej przez Ministerstwo Zdro-
wia nowelizacji ustawy refundacyjnej są też za-
pisy dotyczące powoływania zespołów koordy-
nacyjnych do programów lekowych. Nie budzą 
one kontrowersji.

Krzysztof Kopeć wskazał, że także nego-
cjowanie wejścia leków biologicznych biopo-
dobnych do istniejących programów lekowych 
blokuje poszerzanie programów. Paradoksalnie 
długie negocjowanie cen biosimilarów przez 
Komisję Ekonomiczną czasami opóźnia obniż-
kę ceny. Zdaniem przemysłu więcej przestrze-
ni w tym zakresie powinno się zostawić wolnej 
grze konkurencji, która przynosi korzyści i płat-
nikowi, i pacjentom.

Niedawno podpisana umowa o współpracy 
w zakresie „fair pricing” z państwami grupy V4+ 
stanowi, zdaniem min. Łukasza Szumowskiego, 
kolejny krok do stworzenia systemu wymia-

cykl trzymiesięczny. Nie budzi to kontrowersji, 
choć ze strony Artura Fałka padło zastrzeżenie, 
że może to utrudnić dotrzymanie terminu zapi-
sanego w dyrektywie unijnej, zgodnie z którym 
w ciągu 90 dni od otrzymania wniosku resort 
powinien przeprowadzić cały proces do prak-
tycznego wejścia decyzji w życie. Z kolei Mag-
dalena Władysiuk podkreśliła, że 90 dni — to 
termin maksymalny i resort w swoim procesie 
nie musi go wykorzystywać do końca, nato-
miast dzięki trzymiesięcznemu cyklowi wyda-
wania listy będzie można skrócić procesy de-
cyzyjne tam, gdzie cena jest bardziej atrakcyjna.

Między resortem a przemysłem istnieje kon-
sensus w sprawie wprowadzania elementów 
„outcome based” do decyzji refundacyjnych, 
zwłaszcza dotyczących umów dzielenia ryzy-
ka. Minister Łukasz Szumowski przypomniał, że 
już dwukrotnie na spotkaniach z producenta-
mi zgłaszał otwartość na wprowadzenie takich 
rozwiązań. Podkreślił, że jego zdaniem najlepiej 
i najszybciej byłoby wprowadzić kilka tego ty-
pu projektów na zasadzie pilotażu. „W tej chwili 
Komisja Ekonomiczna właściwie nie ma narzę-
dzi, żeby określać zasady płacenia w zależno-
ści od efektów leczenia. Dlatego uważam, że 
pierwsze programy typu „outcome based pay-
ment” musimy zrealizować jako pilotaże albo 
jako specjalne programy dedykowane do anali-
zy tego celu” — mówił minister zdrowia.

Minister podkreślił, że programy „outcome 
based” powinni przygotować i zaproponować 
producenci. Propozycje przygotowane z myślą 
o pilotażu powinny być proste, dotyczyć tera-

ny informacji o negocjacjach refundacyjnych 
i zwłaszcza cenach leków. Minister podkreślał, 
że ewentualne wzajemne informowanie się 
będzie dotyczyć tych umów, które zostaną za-
warte w przyszłości, już po wejściu w życie for-
malnych umów międzyrządowych. Jeśli będzie 
tak, że na podstawie umów będziemy mieli 
obowiązek dzielić się informacjami z innymi 
państwami, to zgoda na ujawnianie informacji 
będzie warunkiem dla firm, żeby przystąpiły do 
negocjacji.

W ostatnich latach programy lekowe stają 
się coraz istotniejszą częścią refundacji, pod-
czas gdy refundacja apteczna jest w stagnacji. 
„Brakuje mechanizmu zamykania programów” 
— podkreślał minister zdrowia, tak aby leki by-
ły z nich przenoszone do refundacji aptecznej. 
Magdalena Władysiuk dodała, że brakuje też roz-
wiązań dla obszarów innych niż onkologia, czyli 
na przykład chorób cywilizacyjnych, w leczeniu 
których nowoczesne leki stawałyby się dostępne 
dla większych grup pacjentów. W tym przypadku 
rozmiar polskiego rynku i liczba pacjentów spra-
wiają, że wpływ na budżet byłby bardzo duży. 

Dlatego istotne jest nowe podejście do 
oceny kosztów terapii, tak aby uwzględniać 
także koszty pośrednie. Dopiero od roku kalku-
lowanie kosztów pośrednich stało się częścią 
procesów refundacyjnych, dzięki ustawie o wy-
mianie danych pomiędzy ZUS a NFZ — przypo-
mniał Łukasz Szumowski. Wchodzenie nowych, 
drogich terapii do leczenia chorób cywiliza-
cyjnych zostanie przyspieszone od 2021 roku, 
kiedy zgodnie z „ustawą 6%” mocno wzrośnie 
dynamika nakładów na zdrowie. Z tych samych 
przyczyn także szersze przechodzenie leków 
z programów lekowych do refundacji aptecz-
nej będzie możliwe — zdaniem ministra zdro-
wia — od 2021 roku.

http://www.mzdrowie.pl/post/200/nowelizacja-ustawy-

-refundacyjnej-raczej-nie-trafi-do-sejmu-przed-wyborami

Debata na temat nowelizacji ustawy refundacyjnej była inauguracją działalności portalu mZdrowie.pl oraz 
Modern Healthcare Institute — wydawcy portalu. Wzięli w niej udział m.in. minister zdrowia prof. Łukasz 
Szumowski, były wiceminister prof. Marcin Czech, a także eksperci Artur Fałek i Magdalena Władysiuk, 
przedstawiciele stowarzyszeń pacjenckich — Stanisław Maćkowiak, Anna Śliwińska i Szymon Chrostowski 
oraz organizacji branżowych — INFARMA — Bogna Cichowska-Duma, Ewa Kiersztyn, Izby Gospodarczej 
„Farmacja Polska” — Irena Rej, Magdalena Lisiecka, Tomaz Indihar i PZPPF — Krzysztof Kopeć, Barbara 
Misiewicz-Jagielak oraz moderujący dyskusję Krzysztof Jakubiak — redaktor naczelny mZdrowie.pl

Bez nowelizacji 
można robić 
pilotaże płacenia 
na podstawie 
rezultatów, 
a Komisja 
Ekonomiczna 
może się 
koncentrować na 
tych lekach, które 
mają największe 
znaczenie dla 
pacjentów 
i płatnika.

W ostatnich 
latach programy 
lekowe stają się 
coraz istotniejszą 
częścią 
refundacji, 
podczas gdy 
refundacja 
apteczna jest 
w stagnacji.

Partnerzy debaty

Łukasz Szumowski Magdalena Władysiuk

Magdalena Lisiecka Artur Fałek Krzysztof Kopeć

Łukasz Szumowski

Łukasz Szumowski
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WYWIADOWNIA TRENDY I INNOWACJE

— Jak zlikwidować kolejki do specjalistów?
— Są dwie przyczyny tych kolejek. Pierwsza — to 
fatalne finansowanie, czyli przede wszystkim 
niedofinansowanie procedur ambulatoryjnych. 
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat mieliśmy 
gigantyczną podwyżkę, rzędu 30 procent, w POZ 
oraz równie znaczący wzrost nakładów na szpi-
tale. Natomiast ambulatoryjna opieka specjali-
styczna stanęła w miejscu. Jeśli w szpitalach były 
podwyżki, a w przychodniach płace rosną znacz-
nie wolniej — to lekarze się przenoszą.
W sprawozdaniu finansowym NFZ widać, że 
liczba zawartych umów na świadczenia AOS co 
roku się zmniejsza. Placówki, zarówno publiczne 
jak i prywatne, rezygnują z kontraktów, bo są 
nieopłacalne. Trzeba zwiększyć nakłady na AOS. 
One stanowią aktualnie zaledwie nieco ponad 
4 miliardy złotych, czyli jakieś 8 procent wszyst-
kich wydatków na szpitale.

— Dodatkowe pieniądze załatwią problem?
— Druga przyczyna kolejek — to limitowanie 
świadczeń. Wprowadziłbym nielimitowanie 
świadczeń dla pacjentów pierwszorazowych 
czyli takich, którzy pierwszy raz są diagnozowani 
i leczeni w poradniach specjalistycznych. Pacjent 
pierwszorazowy powinien być traktowany szcze-
gólnie, gdyż najczęściej nie ma potwierdzonej 
diagnozy. Zarówno w jego interesie, jak i w inte-
resie systemu, trzeba go jak najszybciej zdiagno-
zować. W wielu przypadkach można mu od razu 
powiedzieć, że trafił niepotrzebnie, ponieważ jest 
zdrowy. Natomiast jeśli rzeczywiście wymaga spe-
cjalistycznego leczenia, trzeba je wdrożyć — im 
szybciej, tym większe szanse skutecznej terapii.
Pewne rozwiązania w tym zakresie wprowadził 
Mazowiecki Oddział NFZ, który płaci za wszystkie 
wizyty pierwszorazowe, na zasadzie rozliczenia 
nadlimitów, ale oczywiście z opóźnieniem po 
kilku miesiącach. Gdyby pójść w tym kierunku 

Gdybym był 
ministrem zdrowia...

Oczywiście jest to niemożliwe, ale mogę 
przedstawić kilka pomysłów. Przede 
wszystkim bym słuchał, bo jest wielu mądrych 
ludzi proponujących dobre rozwiązania. 
I nie starałbym się rozwiązywać wszystkim 
problemów systemu, bo to niemożliwe. Trzeba 
się skoncentrować na pewnych dziedzinach 
w których najłatwiej jest dokonać istotnej 
poprawy. Zastanowiłbym się nad tym, co było 
sukcesem w kardiologii i ten model przeniósł na 
inne dziedziny.

dalej i wysłać do pacjentów jasny sygnał, że 
w przypadku pierwszej wizyty nie muszą długo 
czekać, efekt byłby spektakularny. Trwałe zniesie-
nie limitów przyjęć pacjentów pierwszorazowych 
zmniejszyłoby presję na leczenie szpitalne, dokąd 
zgłaszają się pacjenci, którzy nie chcą czekać 
w kolejce. W dodatku byłoby bardzo opłacalne 
dla płatnika, ponieważ hospitalizacja kosztuje kil-
ka tysięcy złotych, a porada kilkadziesiąt.
Dla pacjentów wielorazowych, z chorobami 
przewlekłymi, wprowadziłbym tzw. pakiety. Pła-
ciłbym ryczałtem, czyli ustaloną kwotę za rok 
opieki, a w tej opiece zapisana byłaby określona 
liczba wizyt, na przykład cztery. Pacjent jest wte-
dy związany z jednym lekarzem, który go musi 
cztery razy w ciągu roku przyjąć, przygotować 
plan leczenia. To rozwiązanie dotyczyć powinno 
chorób przewlekłych.
System pakietowy warto wprowadzić też w diag-
nostyce. Dzisiaj rozliczanie opieki specjalistycznej 
jest oparte na płaceniu za wizytę. Badania diag-
nostyczne są wliczone w koszt porady, ale ich 
wycena jest najczęściej niedoszacowana. Skoro 
wykonanie badania kosztuje więcej niż płaci NFZ, 
to przychodnie ich nie wykonują, żeby nie dopła-
cać do kontraktu z własnych pieniędzy.

— Czyli minister zdrowia powinien być eks-
pertem od mechanizmów i instrumentów 
finansowych.
 — Minister zdrowia oraz prezes NFZ powinni 
podejmować decyzje finansowe. Dlatego na-
leży się zastanowić nad obecnym modelem 

taryfikacji wykonywanej przez AOTMiT. Wycena 
świadczeń powinna być narzędziem zachęca-
jącym lub zniechęcającym do wykonywania 
określonych świadczeń na zasadzie popytu 
i podaży. Poprzez wycenę świadczeń można 
stymulować szpitale i poradnie do określonych 
zachowań. 

— Nadal jednak będziemy płacić za wykony-
wanie procedur, a nie za efekty leczenia?
— System płacenia za efekty leczenia można 
stworzyć tylko w niektórych dziedzinach, 
przede wszystkim w programach lekowych, 
gdzie mamy jednorodne grupy pacjentów, 
charakterystyki produktów, badania kliniczne 
i partnerów biznesowych zainteresowanych 
tym mechanizmem, czyli producentów leków. 
Można go też wprowadzić w niektórych pro-
cedurach zabiegowych, tam gdzie mamy do 
czynienia z zabiegami planowymi. W zabie-
gach ostrych zawsze będzie obecny element 
nieprzygotowania pacjenta i ratowania życia.

— Jednym słowem o polskim systemie?
— Mamy niski poziom finansowania i niedobory 
kadr medycznych ale w stosunku do innych 
krajów nasz system charakteryzuje się wysoką 
efektywnością. Za bardzo mało pieniędzy za-
pewniamy pacjentom bardzo dużo świadczeń.

Pełny tekst wywiadu dostępny na http://www.mZdrowie.pl 

/post/215/jerzy-gryglewicz-gdybym-byl-ministrem-

-zdrowia

Wycena 
świadczeń 
powinna  
być narzędziem 
zachęcającym lub 
zniechęcającym 
do wykonywania 
określonych 
świadczeń  
na zasadzie 
popytu i podaży. 

JERZY GRYGLEWICZ jest lekarzem anestezjologiem, ekspertem Instytutu Zarządzania w Ochro-
nie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, liderem projektu MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskie-
go. W 2018 r. zajął 31. miejsce na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim syste-
mie ochrony zdrowia.

Średnio sprawna  
ochrona zdrowia

PwC ogłosiła Indeks Spraw-
ności Ochrony Zdrowia 
2018. W raporcie firma do-
radcza analizuje efektywność 
działania systemu. Wzięto 
pod uwagę szczegółowe 
wskaźniki w trzech obsza-
rach: poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców, efektywna 
gospodarka finansowa oraz 
jakość konsumencka opieki 
zdrowotnej. Na czele rankin-
gu znalazły się wojewódz-

twa pomorskie, śląskie i wielkopolskie. „Zaobserwowaliśmy 
stabilizację, a nawet wyhamowanie pogarszania się sytuacji 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ale jednocześnie 
został zatrzymany pozytywny trend spadku liczby łóżek szpi-
talnych. Zwraca uwagę poprawiająca się ocena pacjentów 
w zakresie dostępności do lekarzy i badań diagnostycznych, 
jak również niewielki spadek liczby osób oczekujących do le-
karzy specjalistów” — komentuje Mariusz Ignatowicz z PwC.

HTA dla wyrobów  
medycznych

Agencja Oceny Tech-
nologii Medycznych 
i Taryfikacji przygoto-
wuje wytyczne HTA dla 
wyrobów medycznych. 
Na wstępie Agencja 
opracowała zieloną 
księgę przedstawiającą 
aktualne ramy prawno-
-organizacyjne w Pol-
sce i na świecie. Agen-
cja zaprasza do udziału 
w pracach przedstawi-

cieli stowarzyszeń branżowych, firm działających 
w obszarze HTA oraz pracowników naukowych. 
Wytyczne dotyczą oceny indywidualnych wyro-
bów medycznych (EAN) samodzielnie wykorzysty-
wanych przez pacjenta, a także oceny klas wyro-
bów medycznych oraz wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro stanowiących element świad-
czenia opieki zdrowotnej.

Potrzebna digitalizacja
Już 77 proc. polskich lekarzy korzysta w swojej 
pracy z przynajmniej jednej cyfrowej technolo-
gii medycznej lub aplikacji monitorującej stan 
zdrowia. Plasuje to Polskę na równi ze średnią 
— 78 proc. — dla 15 państw z całego świata, ba-
danych na potrzeby raportu Future Health Index. 
Aż 82 proc. Polaków chciałoby mieć stały dostęp 
do swojej dokumentacji medycznej, co jest wy-
nikiem wyższym niż średnia światowa (63 proc.). 
Obszarem do poprawy jest wymiana danych 
między placówkami medycznymi. Bo chociaż 
64 proc. lekarzy w podmiotach leczniczych dzieli 
się informacjami medycznymi o stanie zdrowia 
pacjentów w obrębie własnej placówki, to tyl-
ko 11 proc. z nich udostępnia takie dane na ze-
wnątrz. Najczęściej wskazywane powody, dla 
których pracownicy służby zdrowia nie dzielą się 
danymi — to brak dostępu do systemów przesy-
łania danych (62 proc.), brak interoperacyjności 
między systemami (55 proc.), obawy związa-
ne z prywatnością i bezpieczeństwem danych 
(53 proc. i 52 proc.).

W MD Anderson jest ośrodek, który pracuje 
nad nowymi cząsteczkami. Aktualnie ma dwie 
cząsteczki gotowe do zainicjowania badań kli-
nicznych i prowadzimy już konkretne rozmowy 
o naszym udziale w tych badaniach. Te cząstecz-
ki — to niekardiotoksyczna antracyklina oraz an-
tracyklina przenikająca przez barierę krew–płyn 
mózgowo-rdzeniowy. W wyniku mojej ostat-
niej wizyty w Teksasie pole współpracy ma się 
poszerzyć o hematologię. Zaplanowane są już 
rozmowy o kolejnych cząsteczkach. Będziemy 
wspólnie kompletować listę partnerów, konstru-
ować zespoły pracujące nad tymi projektami.

Mamy też konkretne wyzwania związane z no-
wymi terapiami. Niedawno pojawiła się innowa-
cyjna metoda immunoterapii CAR-T, z którą 
problem polega na tym, że jest bardzo droga. 
W związku z tym niezbyt realistyczne byłoby jej 
wdrażanie na zasadach zakupu technologii przez 
podmiot odpowiedzialny. Alternatywą może być 
jej wprowadzenie na zasadzie samodzielnej dzia-

łalności Instytutu, ponieważ nie mówimy tutaj 
o zamkniętej, gotowej do użytku technologii, 
którą można sprzedawać. Ta technologia jest dy-
namiczna, zmienna i będzie się rozwijać w miarę 
analizy wyników jej stosowania, wprowadzania 
modyfikacji i innowacji. Na różnych etapach 
możliwe są różne rozwiązania. Można np. dążyć 
do tego, aby instrukcje dla limfocytów wpro-
wadzać bezpośrednio do organizmu pacjenta, 
z pominięciem całej preparatyki pozaustrojowej. 
Chodzi jednak o to, aby dysponować odpowied-
nim warsztatem do prowadzenia tej procedury.

Myślę, że w obszarze badań klinicznych będą 
pojawiać się kolejne wspólne projekty. Rozpo-
czynamy już robocze kontakty nad wdrożeniem 
terapii komórkowych CAR-T. Trzecim konkret-
nym obszarem jest wymiana lekarzy i wspólne 
konferencje. Działamy też w obszarze profilakty-
ki, opracowując swoje programy wykorzystuje-
my wiedzę MD Anderson. Na najbliższej konfe-
rencji Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicz-

nej, w Gdańsku pod koniec sierpnia, odbędzie 
się łączona sesja z ASCO, poświęcona właśnie 
tematowi wdrażania wytycznych. Ponieważ my 
w Polsce jesteśmy na etapie opracowywania sa-
mej metody tworzenia tych rekomendacji i ich 
upowszechniania, a potem monitorowania, jak 
są stosowane — też jesteśmy zainteresowani, 
aby czerpać z doświadczeń innych. Zaprasza-
my zatem na konferencję PTOK amerykańskich 
ekspertów z wspomnianego Institute of Medici-
ne, a także przedstawicieli ASCO, aby wspólnie 
dyskutować i dzielić się doświadczeniami. Nie 
ma innej drogi rozwoju niż poznawanie innych 
ludzi i ich doświadczeń.

Wywiad z PROF. JANEM WALEWSKIM  
„Jak to się robi w Ameryce” można  
przeczytać: http://www.mzdrowie.pl/
post/249/prof-jan-walewski-jak-to-sie-
-robi-w-ameryce1

Mariusz Ignatowicz Roman Topór-Mądry

CORAZ WIĘCEJ E-RECEPT

LUBUSKIE
3

WIELKOPOLSKIE
24

KUJAWSKO-POMORSKIE
17

ŁÓDZKIE
16
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21

OPOLSKIE
2

ŚLĄSKIE
20

MAŁOPOLSKIE
40

PODKARPACKIE
9

LUBELSKIE
50

PODLASKIE
5

ŚWIĘTOKRZYSKIE
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MAZOWIECKIE
25
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11

POMORSKIE
10

ZACHODNIOPOMORSKIE
25

prof. dr hab. n. med.  

Jan Walewski

CZEGO UCZYMY SIĘ OD AMERYKANÓW?

290  
podmiotów leczniczych
dołączyło do e-recepty

dane z czerwca 2019 r.
czerwiecmajkwiecieńmarzeclutystyczeń

80 413
128 205

241 899

365 314

569 660

777 447

blisko 2,4 mln  

e-recept od maja 2018
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# value based healthcare co się wydarzy

Druga strona medalu

RAMON 
MASPONS 
BOSCH,  
Chief 
Innovation 

Officer, Agency for Health 
Quality and Assessment, 
Barcelona, rząd Katalonii: 
Nigdy wcześniej firmy 
nie opracowywały tak 
wielu innowacji. Nigdy 
wcześniej nie było tylu 
publicznych pieniędzy 
na ich wdrażanie. 
Dlatego powinniśmy 
stosować różne metody 
do wdrażania innowacji 
w życie. Publiczne 
finansowanie działań 
innowacyjnych na 
podstawie oceny wartości, 
którą wnoszą, powinno 
być jedną z tych metod.

ZDZISŁAW  
SABIŁŁO: 
Wyroby 
medyczne 
należą do tych 
grup produktów, 

które przynoszą innowacje 
bardzo szybko. Niewielka 
w sumie zmiana, techniczna 
bądź jakościowa, w wyrobie 
medycznym wywołuje 
kolosalne przyspieszenie 
wartości dla pacjenta: 
wyzdrowienie, ulgę 
w cierpieniu czy poprawę 

jakości i długości życia. 
Powinno się dokonać 
fundamentalnej rewolucji 
w spojrzeniu na wartość 
szczególnie wśród 
decydentów. Niby wszyscy 
wiedzą, że wartością 
nadrzędną jest wartość  
dla pacjenta, a tak naprawdę 
gdziekolwiek się nie 
poruszyć, z kimkolwiek nie 
porozmawiać — mówimy 
cały czas o cenie, 
o kosztach i zmniejszaniu 
tych kosztów itd.

URSZULA  
JAWORSKA: 
Wszystkie 
zmiany 
systemowe 
zaczynają się 

od mentalności człowieka, 
który musi się  
w te zmiany zaangażować 
i w nich uczestniczyć. 
Ciągle jesteśmy dla 
pacjenta, musimy  
inaczej go zauważać, 
inaczej ważyć.  
Nie z perspektywy,  
co nam się opłaca, 
jakie procedury 
zastosować, żeby nie być 
na minusie — tylko jak 
zrobić, żeby on jak 
najszybciej i najdłużej 
był zdrowy.

ANDRZEJ  
JACYNA: 
Zdrowie 
pacjenta 
powinno być 
osią systemu. 

Wydaje się, że zbyt dużą 
uwagę poświęcamy takim 
elementom, jak na przykład 
stan finansów 
poszczególnych zakładów. 
Dostosowujemy działania 
w systemie do potrzeb 
świadczeniodawców. 
Pacjent nie zawsze jest  
na pierwszym miejscu. 
Oczywiście jest wiele rzeczy, 
które należałoby poprawić. 
Myślę, że wzrost nakładów 
w ostatnich latach pozwoli 
wcześniej czy później 
osiągnąć taki poziom ilości 
świadczeń, że będzie można 
przejść na jakość i zacząć 
wymagać tej jakości. Ale to 
jeszcze niestety przed nami.

PIOTR 
CZAUDERNA: 
Ten mechanizm 
wymaga 
stworzenia baz 
danych, w które 

lekarze będą wpisywać po 
pierwsze kwalifikację 
pacjenta, żeby było 
wiadomo, że powinien być 
tym lekiem leczony,  

po drugie — żeby był 
prowadzony regularny 
follow-up, czyli śledzenie 
wyniku. Potem w określonym 
czasie następuje ocena, i to 
jest indywidualne dla 
każdego leku, może być kilka 
miesięcy, pół roku, czasem 
rok. Zbiera się informacje 
w czasie rzeczywistym, 
dotyczące tego, na ile lek jest 
skuteczny w poszczególnych 
grupach chorych. Jeżeli lek 
jest już sprawdzony i po kilku 
latach obserwacji wiadomo, 
jak działa, to można wtedy 
przejść na prostsze 
mechanizmy finansowania. 
 

MAŁGORZATA 
GAŁĄZKA- 
-SOBOTKA: 
Najważniejszą 
wartością  
dla każdego 

pacjenta — to wynika 
z licznych badań, 
również z badań 
prowadzonych przez Instytut 
Zarządzania w Ochronie 
Zdrowia Uczelni Łazarskiego 
— jest powrót do zdrowia, 
oczywiście w sytuacji, 
w której medycyna daje 
szanse na taki powrót.

http://www.mzdrowie.pl/blog/

value-based-health-care

W 
filmie „Bogowie” Łuka-
sza Palkowskiego jest 
kilka z życia wziętych 

scen, gdy bohater peregrynuje 
po różnych gabinetach, żeby 
zdobyć pieniądze na przeszcze-
py serca. Pierwowzór bohatera, 
prof. Zbigniew Religa był zdeter-
minowany i miał wystarczającą 
siłę przebicia, żeby osiągnąć 
cel. Działał w systemie gospo-
darki planowej, szczęśliwie od 
trzydziestu lat zamienianej na 
gospodarkę rynkową. Świadomie 
używam trybu niedokonanego, 
bo finansowanie szpitali jest pro-
cesem, który ciągle jest w fazie 
eksperymentów.

O tym, jak się leczy decyduje się 
z góry, często bez poznania rze-
czywistych potrzeb i nie zawsze 
nadążając za rozwojem medy-

cyny. O czym świadczą poniższe 
przykłady z życia wzięte.
Dzięki temu, że dializy wycenio-
no wysoko nastąpił dynamiczny 
rozwój oddziałów dializ, bo to 
się akurat szpitalom opłacało. 
Niestety bywa i tak, że księgowe 
podejście powoduje poważ-
ne problemy. Tak było, kiedy 
najpierw odgórnie zdecydo-
wano, że wysoko płatne będą 
inwazyjne metody diagnostyki 
chorób serca, co poskutkowało 
powstaniem nowych pracowni, 
z których po jakimś czasie zwal-
niano lekarzy na skutek zmian 
w wycenach.

Czasem przymus rozliczeniowy 
stoi w sprzeczności ze zdrowym 
rozsądkiem — kiedy pacjent 
przyjęty na oddział wewnętrzny 
musi mieć operację, to go trzeba 

wypisać ze szpitala i znowu przy-
jąć na oddział chirurgiczny. Gdyby 
pacjenta po prostu przeniesiono, 
to fundusz zapłaciłby tylko za 
pierwszą część leczenia.

W ten sposób znowu urzędnik zza 
biurka — chociaż już z innym ga-
binecie — decyduje o tym, jak wy-
gląda leczenie. Życie oczywiście nie 
zna próżni, więc w przypadku, gdy 
jakiś skomplikowany najczęściej za-
bieg nie jest refundowany, to lekarz 
— mając wysoką pozycję i siłę prze-
bicia może przekonać szefa kliniki, 
że tylko w ten sposób przywróci 
sprawność pacjentowi i zabieg wy-
konać. Strach pomyśleć, co będzie, 
kiedy zmęczonym walką z biurokra-
cją lekarzom, przestanie się chcieć 
walczyć o dobro pacjenta.

DOROTA BOGUCKA

Siła przebicia w cenie

Organizacje pacjenckie  
w systemie ochrony zdrowia

Forum Ochrony Zdrowia

Warsztat onkologiczny

W sierpniu Modern Healthcare Institute, 
wydawca portalu mZdrowie.pl,  
organizuje debatę redakcyjną 
„Funkcjonowanie organizacji 
pacjenckich, ich rola w systemie 
ochrony zdrowia”.
Spotkanie będzie miało charakter 
debaty eksperckiej, warsztatowej, 
w której uczestniczą przedstawiciele 
wszystkich istotnych grup 
interesariuszy. 

Między 3 a 5 września  
w Krynicy-Zdroju odbędzie się 
10. Forum Ochrony Zdrowia. 
Przedstawiciele MHI oraz redaktorzy 
mZdrowie.pl pojadą do Krynicy, 
żeby zebrać dla czytelników garść 
nowych pomysłów i opinii od osób 
odpowiedzialnych za ochronę zdrowia 
i wybitnych przedstawicieli środowiska 
medycznego.
Forum Ochrony Zdrowia to platforma 
dyskusji i możliwość wymiany 
doświadczeń w ramach debat 
z udziałem wszystkich interesariuszy 
sektora zdrowotnego w Polsce 
i w Europie, w obszarze finansowym, 
regulacyjnym i innowacji. Udział 
w Forum zapowiedziało blisko 
500 gości. Tematem dyskusji będą 
m.in: wyzwania chorób cywilizacyjnych 
— onkologia i kardiologia, 
innowacyjność i informatyzacja 
w ochronie zdrowia, Value Based 
Healthcare — finansowanie  
na podstawie efektów terapeutycznych, 
fundamenty nowego systemu 
ochrony zdrowia w Polsce, zdrowie 
publiczne, strategia rozwoju przemysłu 
farmaceutycznego, kadry, wyroby 
i technologie medyczne, program 
Rozwoju Badań Klinicznych — u progu 
systemowych zmian oraz Polska 
Polityka Lekowa.

Modern Healthcare Institute, wydawca 
portalu mZdrowie.pl zorganizuje debatę 
na temat zmian w onkologii, podczas 
której eksperci będą dyskutowali 
o przebiegu pilotażu Narodowej 
Sieci Onkologicznej, szczególnie zaś 
o dostępie pacjentów do świadczeń.


