
Moją ambicją jest, aby NIL stał się znaczącym cen-
trum R&D, pracującym nad lekami, novel food, wy-
robami medycznymi i diagnostyką. Za największe 
sukcesy dotychczasowej pracy uważam popra-
wienie sytuacji finansowej Instytutu, zawiązanie 
współpracy z przemysłem, oraz najważniejsze  
— odzyskanie przez NIL kategorii naukowej A. 
Do dużych firm farmaceutycznych idzie się z kon-
kretnym projektem, który rokuje powodzeniem 
komercjalizacji i ma stosunkowo niskie ryzyko 
inwestycyjne, a także opracowany biznesplan z harmonogramem 
wdrożenia. Nie zdradzając szczegółów powiem tylko, że NIL ma już 
trzy takie projekty, które przedstawiamy międzynarodowym firmom. 
Dla krajowych przedsiębiorców nasza oferta dotyczy głównie wyko-
nywania prac R&D, ponieważ nie wszystkie firmy posiadają własne 
działy badawczo-rozwojowe. NIL współpracuje z wieloma partne-
rami, od prostych, rutynowych badań aż po poszukiwanie nowych 
wskazań dla substancji czynnych, które już są zarejestrowane, a także 
nowych formulacji, gwarantujących zmniejszenie dawek leczniczych 
— a w efekcie zmniejszenie efektów niepożądanych, dzięki terapii 
celowanej. Pracujemy także nad nowymi cząsteczkami, wspieramy 
w badaniach przedklinicznych firmy lub naukowców, którzy mają 
pomysł na nową substancję leczniczą. Aktualnie np. współpracujemy 
w ramach projektu dotyczącego nowego wyrobu medycznego sto-
sowanego w transplantacjach. 
Jako główny partner uczestniczymy rozwoju polsko-japońskiego 
startupu Nomi Biotech. Ambicją spółki jest wprowadzenie na rynek 
japoński nutraceutyków będącego remedium na … „kaca”. 

Wywiad z Anną Kowalczuk, dyrektorem Narodowego Instytutu Leków  

można przeczytać na mZdrowie.pl

Badania przeprowadzone na zlecenie Komisji 
Europejskiej wykazały w całej UE obecność 
pozostałości kilku substancji farmaceutycz-
nych w wodach powierzchniowych i grun-
towych, glebach oraz tkankach zwierzęcych, 
przy czym ich stężenia różniły się w zależno-
ści od substancji. Powszechnie występują nie-
które środki przeciwbólowe, przeciwdrobno-
ustrojowe, antydepresyjne, antykoncepcyjne 
i przeciwpasożytnicze. W wodzie pitnej znale-
ziono śladowe ilości wielu innych substancji farmaceutycznych. 
Jak dotąd nie stwierdzono wyraźnego związku między substan-
cjami farmaceutycznymi obecnymi w środowisku a bezpośrednimi 
skutkami dla zdrowia ludzi. Jest jednak coraz więcej dowodów na 
to, że poziom niektórych leków znajdujących się w glebie i wodzie 
stanowi zagrożenie dla dzikiej przyrody.
Aby zapobiegać ryzykom związanym z pozostałościami farmaceu-
tycznymi w środowisku Komisja Europejska dąży do zapropono-
wania konkretnych działań, m.in. zachęcających firmy do innowacji 
i promowania gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Komisja opublikowała 11 marca 2019 roku Komunikat ws. Strate-
gicznego podejścia UE do substancji farmaceutycznych w środowi-
sku, proponując w nim środki, które mogą zostać podjęte na pozio-
mie UE lub państw członkowskich w sześciu obszarach. Obejmują 
one cały cykl życia produktów farmaceutycznych, od projektowa-
nia i produkcji po utylizację i gospodarkę odpadami. 
Sprawa wpływu substancji farmaceutycznych na środowisko bę-
dzie bardzo ważna dla następnej Komisji, ze względu na majowe 
wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których bardzo 
dobre rezultaty uzyskały partie Zielonych. 

Adam Dorywalski
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Sławomir Gadomski

anna koziel
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szacowane jest (przez OECD) 
jako nieuzasadnione. Ciekawe 
ile jest nas...
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Poszerzenie programu 
lekowego raka piersi

Od września refundacja obej-
mie pertuzumab — anty—
HER2 — w leczeniu przedopera-
cyjnym, które pozwala znacznie 
zwiększyć częstość całkowitych 
remisji. Dla ok.1200 pacjentów.
Refundacja obejmie też dwa in-
hibitory CDK4/6, do stosowania 
w pierwszej linii leczenia. Jeden 
— palbocyklib — także w drugiej 
linii (rybocyklib ma to wskaza-
nie uzyskać w styczniu). Dla ok. 
3—4 tysięcy pacjentów.  

Zła organizacja  
leczenia RZS 

Zbyt długi czas stawiania diag-
nozy, trudny dostępu do specja-
listów, a także absurdy w pro-
gramie lekowym — to przyczyny 
nieskutecznego leczenia cho-
rych na reumatoidalne zapalenie 
stawów. Organizacja leczenia 
nie uwzględnia tego, że najwięk-
szym czynnikiem ryzyka jest czas. 
Leczenie RZS powinno rozpo-
cząć się najpóźniej 12 tygodni od 
pierwszych objawów choroby, 
bo tylko wówczas jest szansa na 
całkowite zahamowanie postępu 
choroby. 
Według badania Stowarzyszenia 
„3majmy się razem” 67 proc. pa-
cjentów odczuwa średni lub wy-
soki poziom bólu. 
Mimo iż koszty programu leko-
wego spadają, nie rośnie liczba 
pacjentów leczonych lekami 
biologicznymi. Dzieje się tak, 
ponieważ obowiązują zbyt wy-
sokie progi kwalifikacji chorych 
(wysoki poziom cytokin). Obo-
wiązuje wciąż absurdalny wy-
móg, aby pacjent po 180 dniach 
przyjmowania skutecznych le-
ków biologicznych miał prze-
rwę w terapii. 

 Leki biopodobne  
przynoszą oszczędności 

O oszczędnościach uzyskiwanych 
dzięki refundacji leków biopodob-
nych rozmawiali eksperci podczas 
debaty zorganizowanej przez Izbę 
Gospodarczą „FARMACJA POL-
SKA”. Uczestnicy dyskusji podkre-
ślali, że celem wprowadzania le-
ków biopodobnych powinien być 
także wzrost liczby pacjentów le-
czonych biologicznie. „Wychodzi-
my z założenia, że jeśli lek jest do-
stępny i znajduje się na liście leków 
refundowanych, to nie powinno 
być listy oczekujących — w więk-
szości przypadków tych list już nie 
ma, poza nielicznymi wyjątkami, 
które stanowią leki na stwardnienie 
rozsiane. W szczególności nie po-
winno być takich sytuacji w lekach 
onkologicznych” — tłumaczył wi-
ceminister Maciej Miłkowski.

Refundacja w chorobie 
Fabry’ego i EB

Kolejne choroby rzadkie wcho-
dzą do pełnej opieki refunda-
cyjnej — poinformował minister 
zdrowia prof. Łukasz Szumowski. 
Bezpłatne opatrunki dla chorych 
na pęcherzowe oddzielanie się 
naskórka (EB) i leki dla cierpiących 
na chorobę Fabry’ego trafią do pa-
cjentów. Wszyscy pacjenci z cho-
robą Fabry’ego od 1 września bę-
dą mieli refundowane dwa leki, 
które umożliwią leczenie poprzez 
dostarczenie brakującego enzy-
mu, a nie — jak do tej pory — tylko 
objawowo. 

„Obserwacje  
Modern Healthcare Institute”

redakcja:  
Krzysztof Jakubiak  
— redaktor naczelny 
(k.jakubiak@mzdrowie.pl), 

Waldemar Kraska został sekreta-
rzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, od-
powiedzialnym za ratownictwo medyczne 
i współpracę międzynarodową. Absolwent 
Akademii Medycznej w Białymstoku, spe-
cjalista chirurg z II stopniem. Był m.in. 
kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej 
w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim i zastęp-
cą dyrektora ds. lecznictwa RM-Meditrans, 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sokoło-
wie Podlaskim. Jest czynnym zawodowo 
lekarzem i senatorem.

Wojciech Maksymowicz został 
podsekretarzem stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie 
zajmował się monitorowaniem wdra-
żania nowej ustawy o szkolnictwie wyż-
szym oraz nadzorem nad kształceniem 
lekarzy i innych zawodów medycznych. 
Jest profesorem nauk medycznych, neu-
rochirurgiem. Był m.in. ministrem zdro-
wia i opieki społecznej, pracował w WSZ 
w Olsztynie, Centrum Naukowym Medy-
cyny Kolejowej w Warszawie, CSK MSWiA 
w Warszawie. 

Adam Niedzielski pełni obowiązki 
prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Jest absolwentem Szkoły Głównej 
Handlowej, doktorem nauk ekono-
micznych. Pracował w Ministerstwie 
Finansów, w Najwyższej Izbie Kontroli, 
Ministerstwie Sprawiedliwości i ZUS. Był 
dyrektorem generalnym w Ministerstwie 
Finansów i zastępcą prezesa NFZ ds. 
Operacyjnych.

Marek Balicki został pełnomocni-
kiem ministra zdrowia do spraw reformy 
psychiatrii. Zajmie się inicjowaniem i ko-
ordynacją reformy i rozwoju opieki psy-
chiatrycznej oraz koordynacją realizacji 
Narodowego Programu Ochrony Zdro-
wia Psychicznego w zakresie reformy 
opieki psychiatrycznej. Jest lekarzem spe-
cjalistą w dziedzinie psychiatrii oraz an-
estezjologii i intensywnej terapii. Był m.in. 
ministrem zdrowia, dyrektorem Szpitala 
Bielańskiego w Warszawie, doradcą Pre-
zydenta RP i posłem. 

Inspektorzy mogą więcej

Rząd przyjął projekt zmian 
w ustawie Prawo farmaceutycz-
ne. Nowe regulacje dostoso-
wują polskie prawo do unijne-
go systemu zapobiegającemu 
wprowadzaniu sfałszowanych 
produktów leczniczych do le-
galnego łańcucha dystrybucji. 
Główny Inspektor Farmaceu-
tyczny będzie nadzorował wy-
konywanie przez producentów 
leków obowiązków umieszcza-
nia na opakowaniach produktów 
leczniczych zabezpieczeń unie-
możliwiających ich fałszowanie. 
GIF będzie również nadzorował 
krajowy system baz danych, 
w których przechowywane są 
indywidualne kody dla każdego 
opakowania. 
Zadaniem wojewódzkich in-
spektorów farmaceutycznych 
będzie nadzór nad weryfikacją 
autentyczności leków przez ap-
teki. GIF zajmie się też nadzorem 
procesu weryfikacji zabezpie-
czeń na opakowaniach doko-
nywany przez hurtownie farma-
ceutyczne.

Cztery nowe rejestry

Powstaną cztery rejestry doty-
czące leczenia i zabiegów kar-
diologicznych, prowadzone 
przez Instytut Kardiologii i admi-
nistrowane przez NFZ.

Krajowy Rejestr Mechanicz-
nego Wspomagania Krąże-
nia obejmie zabiegi wszcze-
pień, które wykonuje w Polsce 
200 ośrodków. Rejestr pomoże 
zbiorczo analizować terapie 
i monitorować powikłania. Kra-
jowy Rejestr Ablacji Podłoża 
Arytmii obejmie zabiegi ablacji, 
których liczba rośnie w naszym 
kraju o 15 proc. rocznie. Rejestr 
ma zapewnić nadzór nad krajo-
wym wykorzystaniem zaleceń 
klinicznych, określenie potrzeb 
pacjentów oraz kierunkowanie 
prospektywnych opracowań na-
ukowych. Krajowy Rejestr In-
fekcyjnego Zapalenia Wsierdzia 
obejmie około 500 ośrodków 
prowadzących leczenie szpitalne 
i ambulatoryjne. Rejestr pozwoli 
na ocenę czynników sprzyjają-
cych IZW oraz poprawę skutecz-
ności identyfikacji czynnika etio-
logicznego IZW. Krajowy Rejestr 
Przeznaczyniowych Ekstrakcji 
Elektrod obejmie początko-
wo 20 ośrodków, natomiast 
w najbliższych latach ze względu 
na rosnące potrzeby, doposaża-
nie i edukację ośrodków liczba ta 
może dojść do 30. 

Potrzebni asystenci 
zdrowienia 

Projekt nowelizacji rozporządze-
nia w sprawie programu pilo-
tażowego w centrach zdrowia 
psychicznego przewiduje m.in. 
doprecyzowanie przepisów do-
tyczących finansowania i rozli-
czania programu pilotażowego 
w kontekście ryczałtu na popula-
cję. Projekt wskazuje także potrze-
bę zatrudniania asystentów zdro-
wienia w centrach, których obec-
ność — według projektodawców 
— powinna być standardem.
Projektowane zmiany mają na 
celu również doprecyzowanie 
mechanizmu waloryzacji stawki 
ryczałtu. W projekcie proponu-
je się ustalenie stawki w okresie 
od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 
31 grudnia 2019 r. w wysoko-
ści stawki podstawowej (75 zł) 
powiększonej proporcjonalnie 
o wzrost sumy świadczeń psy-
chiatrycznych.

Paweł Piotrowski 

Łukasz Szumowski 

Tomasz Hryniewiecki

Eugeniusz Kucharz

Maciej Miłkowski

Waldemar Kraska

Wojciech Maksymowicz
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uwzględnieniem takich zagadnień: leki i wyroby medyczne, 
nowoczesne technologie, telemedycyna i mHealth,
startupy medyczne, finanse i efektywność ochrony zdrowia, 
zrozumienie zasad funkcjonowania systemu  
przez pacjentów.

wydawca:  
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(d.bogucka@mzdrowie.pl), 
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Tematem wakacyjnym były braki leków w aptekach. Chińczyki 
jednak trzymają się mocno — cytując klasyka — więc pewnie 
postawią ze sto nowych fabryk i nadal będą nas zaopatrywać 
w swoje API. Lekowe niedobory dotyczą nie tylko chińskich 
substancji, ale też wielu innowacyjnych leków na listach refun-
dacyjnych — bo brakuje pieniędzy, aby je sfinansować. 
Według wielu osób, zwłaszcza niezbyt bliskich rządzącej ekipie 
— brakuje też wizji zmian w systemie. Natomiast z pewnością 
nie zabraknie okazji do dyskusji i debat, jako że idą wybory 
i wygląda na to, że temat zdrowia będzie istotnym elementem 
kampanii. Nie brakuje też zmian personalnych na najwyższych 
szczeblach, wiceministrów i prezesów, ani personalnych speku-
lacji o obsadzie tychże stanowisk po wyborach. 
Mnie osobiście najbardziej brakuje rzeczowego podsumowania 
minionych czterech lat i (dobrych) zmian w systemie. Dlatego 
postaram się namówić kilka ciekawych osób, aby takiego resu-
me dokonały. Z różnych punktów widzenia — rządzących, za-
angażowanych po stronie opozycji oraz postronnych obserwa-
torów. Opublikujemy je na mZdrowie.pl. Historia magistra vitae 
— aby stworzyć sensowny plan działania na następną kadencję, 
przydadzą się wnioski z lat minionych. 

Konieczne jest zwiększenie nakładów na leczenie chorób móz-
gu. Musimy również wprowadzić rozwiązania organizacyjne, 
które umożliwią prowadzenie właściwej opieki nad chorymi.
Jeżeli już dzisiaj nie rozpoczniemy dyskusji i nie podejmiemy 
odpowiednich kroków, by rozwiązać problemy systemowe 
w zakresie chorób mózgu, to za kilka lat zderzymy się z falą 
tsunami gigantycznego kryzysu. 
Ze względu na epidemiologię oraz koszty społeczne przeciw-
działanie chorobom mózgu powinno zostać uwzględnione 
jako jeden z priorytetów w ochronie zdrowia. Budowa sku-
tecznego systemu opieki nad pacjentami dotkniętymi choro-
bami mózgu powinna być kluczowym elementem strategii 
polskiej ochrony zdrowia.
Raport „Brain Plan dla Polski. Strategia dla zdrowia mózgu” 
zawiera wstępne założenia kompleksowego, strategicznego 
programu profilaktyki i zwalczania chorób mózgu w Polsce.
Punktem wyjścia powinno być wprowadzenie definicji cho-
rób mózgu do przepisów prawa. Za odpowiedni do tego 
dokument należy uznać ustawę o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub roz-
porządzenie Ministra Zdrowia ws. priorytetów zdrowotnych.

BRAKI LEKÓW I NIE TYLKO

NADCHODZI TSUNAMI CHORÓB MÓZGU

REALIZACJA POLITYKI LEKOWEJ NA 3+

Strategiczny dokument 
„Polityka Lekowa Państwa 
2018-2022” został uchwalo-
ny we wrześniu 2018 roku. 
Podczas konferencji Modern 
Healthcare Institute oraz 
redakcji portalu mZdrowie.

pl podsumowano proces wdrażania zapi-
sów tego dokumentu. Analiza realizacji po-
szczególnych zadań wykazała  duży rozrzut 
ocen: najniższa ocena to 15 proc. , a naj-
wyższa 76 proc. Generalna ocena procesu 
wdrażania Polityki Lekowej — to według 
prof. Marcina Czecha 55 proc. realizacji 
zadań, które powinny zostać zrealizowane 
do połowy 2019 roku. To oznacza jego zda-
niem, że według szkolnego systemu ocen 
należy przyznać trójkę z plusem. 

Realizację Polityki Lekowej oceniał profesor 
Marcin Czech, na początku przypominając 
jej cele strategiczne: 
✔  zmniejszenie zapadalności na choroby 

zakaźne poprzez skuteczne działania 
profilaktyczne, 

✔  zapewnienie bezpiecznych i skutecznych 
leków dostępnych w odpowiednim miej-
scu i czasie, 

✔  stałe poprawienie zdrowia obywateli 
dzięki optymalizacji wydatków publicz-
nych na leczenie, co umożliwi dostęp do 
skutecznych, bezpiecznych terapii więk-
szej liczbie pacjentów, 

✔  wzmacnianie i rozwój sektora farmaceu-
tycznego w Polsce, 

✔  uzyskanie najlepszego efektu zdrowot-
nego dzięki prowadzeniu leczenia far-
makologicznego opartego na badaniach 
naukowych i wytycznych klinicznych 

✔  systematyczne podnoszenie efektywno-
ści systemu ochrony zdrowia, także dzięki 
coraz szerszemu wykorzystaniu rozwią-
zań informatycznych.

Zadania zapisane w rozdziale dotyczącym 
roli kadr medycznych i kompetencji zdro-
wotnych zostały zrealizowane na 35 proc., 
co daje w skali ocen szkolnych stopień do-
stateczny. Realizacja celu polegającego na 
zwiększeniu kompetencji zdrowotnych spo-
łeczeństwa została oceniona na 50 proc. 
Wzmocnienie roli farmaceuty w polskim 
systemie zostało zrealizowane tylko 
w 10 proc., a zmniejszenie lekooporności 
antybiotyków, prowadzenie skutecznej 
antybiotykoterapii – 15 proc. Natomiast na 
45 proc. prof. Czech ocenił proces popra-
wiania ordynacji lekarskiej i pielęgniarskiej 
i optymalizacji w celu osiągnięcia coraz lep-
szych efektów leczenia.

W dziele dostępności rynkowej leków prof. 
Marcin Czech ocenił realizację zadań pro-
cesowych na poziomie 51 proc. a zadania 
jednostkowe na poziomie 69 proc., co dało 
ogólną ocenę dobrą. 

Natomiast niżej ocenił realizację zadań 
w zakresie dostępności refundacyjnej leków 
— ocena dostateczna wynika z realizacji 
zadań procesowych na poziomie 63 proc. 
i zadań jednostkowych na poziomie 
37 proc. Na krytycznej ocenie najmocniej 
zaważył brak wyczekiwanej nowelizacji 
ustawy refundacyjnej. 
 
W zakresie informatyzacji ochrony zdrowia 
oceny były wysokie, co w sumie dało śred-
nią 68 proc., czyli ocenę dobrą. Złożyły się 
nań oceny za: monitorowanie programów 
lekowych — 80 proc. rejestry medyczne 
— 30 proc., system obsługi listy refundacyj-
nej — 85 proc., system importu docelowe-
go — 85 proc., e—recepta — 90 proc., zin-
tegrowany systemy monitorowania obrotu 
środkami leczniczymi – 45 proc. a  systemy 
informatyczne poszczególnych świadcze-
niodawców oraz aptek 85 proc. 

Odnosząc się do tych ocen 
wiceminister Janusz Cie-
szyński powiedział, że far-
macja przynajmniej na po-
ziomie aptek to jest najlepiej 
zinformatyzowana dziedzi-
na, jeżeli chodzi o ochronę 
zdrowia. Dodał, że ten po-

ziom jest dla MZ satysfakcjonujący. Przyznał, 
że jeszcze wiele procesów, które powinny 
być lepiej oprogramowane, mieć bardziej 
przyjazny interface dla swoich użytkowni-
ków. Zapewnił, że nie ma planów przeka-
zywania żadnych rejestrów zdrowotnych 
z domeny publicznej w prywatne ręce. 

Realizację zapisów rozdziału Polityki Le-
kowej związanego z demografią i epide-
miologią prof. Czech ocenił na 4+. Nato-
miast prowadzenie pierwotnej profilaktyki 
w zakresie szczepień ochronnych zostało 
ocenione bardzo surowo — w części zadań 
procesowych na 46 proc., a jednostkowych 
na zaledwie 15 proc. 

Izabela Kucharska, zastęp-
ca Głównego Inspektora 
Sanitarnego nie chciała 
się odnosić do ocen pro-
centowych. Podkreśłiła, że 
praktycznie wszystkie braki 
i opóźnienia w tym obsza-
rze, w tym między innymi 

odpowiedzialność za sposób przechowy-
wania szczepionek czy rekompensaty dla 
tych osób, u których występują niepożą-
dane skutki szczepień, zostały ujęte w pro-
jekcie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych. Jednak ta 
nowelizacja trafi do Sejmu już po wyborach 
parlamentarnych.

Z wypowiedziami uczestników debaty można się 

zapoznać na portalu mZdrowie.pl

Krzysztof Jakubiak

Jarosław Sławek

Marcin Czech

Janusz  
Cieszyński

Izabela  
Kucharska

MEM NUMERU

Partnerzy konferencji: „Polityka Lekowa Państwa: Update”
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Plan dla chorób rzadkich  
na ostatniej prostej

DEBATA

Zdaniem prof. Katarzyny Kotulskiej-
-Jóźwiak, kierownik Kliniki Neurologii 
i Epileptologii Instytut Pomnik Cen-
trum Zdrowia Dziecka podstawową 
zaletą planu jest to, że integruje różne 
elementy, z którymi borykają się na 
co dzień osoby dotknięte chorobami 
rzadkimi. W Planie po raz pierwszy 
zapisano, że docelowo nad choroba-
mi rzadkimi ma być prowadzonych 
10 proc. wszystkich badań.  

Prezes Krajowego Forum na Rzecz 
Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN, 
Mirosław Zieliński dostrzega w doku-
mencie brak informacji o powołaniu 
agencji lub przynajmniej departamen-
tu w MZ — obszarem, który dotyczy 
3 milionów osób, nie może kierować 
jedna osoba. Jego zdaniem w doku-
mencie brakuje także konkretnego 
zapisu o stosowaniu analizy wielo-
kryterialnej zamiast QALY przy ocenie 
wniosków refundacyjnych. 

Uczestnicy debaty wskazywali na 
konieczność formalnego dopisania 
chorób rzadkich do listy priorytetów 
w polskiej ochronie zdrowia, zdefinio-
wanych w ministerialnym rozporzą-
dzeniu. 

Stanisław Maćkowiak, prezes Fe-
deracji Pacjentów Polskich uważa, że 
dokument powinien zostać uzupełnio-
ny o konkretne plany działania. Póki 
co zawiera tylko ogólne zapisy zapo-
wiadające, że zostaną opracowane 
co najmniej trzy plany wykonawcze 
— a to jego zdaniem za mało. 

Prof. dr hab. med. Anna Latos-Bie-
leńska, kierownik Katedry i Zakładu 
Genetyki Medycznej UM i Centrum 
Biologii Medycznej w Poznaniu przy-
pomina, że aż 80 proc. chorób rzad-
kich to choroby genetyczne, w ich 
diagnostyce niezbędne są najnowsze 
metody badań genetycznych — mi-
kromacierze i sekwencjonowanie no-
wej generacji. Badania te nie są objęte 
refundacją, a jest to bardzo potrzebne. 
Problemem jest także niewłaściwa 
wycena świadczeń — szpitale potrze-
bują wyższej wyceny, aby nie tracić 
finansowo.

Odpowiedzialny za Plan b. wice-
minister Zbigniew J. Król wskazuje na 
zapisane w projekcie zintegrowanie 
wszystkich form opieki, skoordyno-

wane zaspokajanie potrzeb chorego 
z rozpoznaną chorobą rzadką, a tak-
że jego opiekunów. Dla powodzenia 
Planu kluczowe jest utworzenie kra-
jowych centrów referencyjnych, jako 
ośrodków diagnozujących chorobę 
i koordynujących opiekę. Aby mo-
gły właściwie się rozwijać i stabil-
nie funkcjonować, konieczne będzie 
odpowiednie finansowanie. Bazą do 
rozwijania tych ośrodków będą już 
funkcjonujące europejskie sieci re-
ferencyjne. W Polsce będzie funkcjo-
nować około 50 ośrodków, które będą 
centrami diagnozującymi chorobę, 
planującymi i merytorycznie koordy-
nującymi opiekę nad chorym. Bardzo 
ważne jest też wprowadzenie „pasz-
portu opieki“ dla pacjentów chorych 
na choroby rzadkie, zawierającego 
m.in. informacje wspomagające cho-
rego w uzyskaniu konkretnej pomocy 
w konkretnym miejscu. 

Jedną z konkluzji w debacie by-
ło, że projekt Narodowego Planu Dla 
Chorób Rzadkich jest dokumentem 
strategicznym, wymagającym całego 
szeregu impulsów, w postaci zmian 
legislacyjnych, aby systemy ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, 
nauki, finansów i kolejne mogły swe 
działania ukierunkować na realizację 
potrzeb chorego. 

Zbigniew J. Król zapowiada, że 
przy powoływanie ośrodków referen-
cyjnych nastąpi ich dofinansowanie 
w formie zwiększenia ryczałtu, któ-
ry otrzymują jako szpitale sieciowe. 
Jednocześnie nastąpią zmiany w za-
sadach diagnostyki, w drodze rozpo-
rządzenia — bez potrzeby nowelizacji 
ustawy o diagnostyce. W projekcie 
Planu przewidziane jest dofinanso-
wanie każdego poziomu opieki, a więc 
także podniesienie ryczałtu za opiekę 
nad pacjentem z chorobą rzadką w ra-
mach podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz wyższe wyceny procedur specja-
listycznych.

Piotr Dąbrowski, reprezentujący 
Izbę Gospodarczą „Farmacja Polska” 
ocenił, że: „jeżeli w tę strategię wpisa-
libyśmy, że leki mające zastosowanie 
w chorobach rzadkich powinny mieć 
osobną ścieżkę oceny, byłoby to abso-
lutnie wystarczające do prowadzenia 
na dalszym etapie prac nad wprowa-
dzaniem szczegółowych rozwiązań. 
Doprowadziłoby to do spójności Planu 
z innymi dokumentami, w szczególno-
ści z zapisami Polityki Lekowej Pań-
stwa”. Występująca także w imieniu 
Izby Agnieszka Grzybowska-Zalewska 
uznała, że dopiero wprowadzenie spe-
cyficznych kryteriów oceny dla leków 
stosowanych w leczeniu chorób rzad-
kich pokaże, że jest wola uregulowania 
dostępu do leków. 

Wszyscy eksperci pozytywnie oce-
niają plan wprowadzenia paszportów 
chorych na choroby rzadkie. Te do-
kumenty mają stanowić podstawowe 
narzędzie do koordynacji opieki nad 
chorymi i podniesienia jej jakości. 
Z paszportami wiąże się także tworze-
nie wielopłaszczyznowych rejestrów, 
spełniających funkcje epidemiologicz-
ne, medyczne, zarządcze, edukacyjne. 
Pacjent okazujący paszport przy przy-
jęciu do szpitala lub przychodni spra-
wi, że lekarz, nawet po raz pierwszy 
w życiu mając kontakt z daną chorobą, 
będzie miał widoczną ścieżkę postę-
powania, wskazany ośrodek referen-
cyjny i dane o specyficznej sytuacji, 
w jakiej się znajduje.

Uczestnicy dyskusji podkreślali 
także, że wiele proponowanych w Pla-
nie rozwiązań można wprowadzać nie 
czekając na uchwalenie dokumentu 
przez rząd. Natomiast najważniejsze 
jest jak najszybsze zakończenie pracy 
i uchwalenie dokumentu, na który trzy 
miliony polskich pacjentów czekają od 
dawna.

Relację z debaty z wypowiedziami wszystkich 

uczestników można przeczytać na mZdrowie.pl

Minister Łukasz Szumowski zapowiada na wrzesień przyjęcie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.  
Jeśli się to ziści, Polska nie będzie już ostatnim europejskim krajem, który takiej strategii nie ma.  
Portal mZdrowie.pl zorganizował debatę o tym dokumencie oraz systemowych zmianach,  
potrzebnych aby osoby z chorobami rzadkimi poczuły się wreszcie traktowane jak pozostali pacjenci.

Piotr Dąbrowski

Stanisław Maćkowiak

Zbigniew J. Król

Mirosław Zieliński

Anna Latos-Bieleńska

Katarzyna  
Kotulska-Jóźwiak

Agnieszka  
Grzybowska-Zalewska

Partnerzy debaty
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W onkologii: pilotaż sieci, 
unity, standardy

DEBATA

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski 
ocenił jako sukces to, że ośrodki ze sobą współ-
pracują, wymieniają się danymi, wspólnie pod-
chodzą do planowania leczenia. Ośrodki niż-
szego rzędu zaczynają wykorzystywać swoje 
ośrodki referencyjne, żeby im pomagały w pro-
wadzeniu niektórych pacjentów.

Niedosyt co do monitorowania przebiegu 
pilotażu wynika z tempa zmian w onkologii. 
„Robimy wiele rzeczy równocześnie: trwają 
prace nad narodową strategią onkologiczną, 
prowadzimy pilotaż krajowej sieci, pracujemy 
nad koszykami świadczeń gwarantowanych 
gdzie mówimy o świadczeniach komplek-
sowych, reformujemy patomorfologię. Co do 
patomorfologii możemy ogłosić mały sukces 
— został złożony wniosek unijny o wsparcie 
tego projektu i jego ustrukturyzowanie. Aby 
z pilotażem pójść do przodu i lepiej monitoro-
wać jego przebieg, złożymy również kolejny 
wniosek unijny, który obejmie monitorowanie 
efektów pilotażu, a także obszar standardów 
i wytycznych. Unijne środki pomogą uspraw-
nić proces ich tworzenia” — mówi Sławomir 
Gadomski.

Jako drugi sukces pilotażu wskazano uru-
chomienie infolinii dla pacjentów. Okazuje 
się jednak, że zainteresowanie infolinią jest 
znacznie mniejsze niż się spodziewano. Pa-
cjenci szukający wsparcia wciąż zgłaszają 
się do organizacji pacjenckich. Reprezen-
tująca fundację EuropaColon Polska Iga Ra-
wicka podkreśla, że sieć onkologiczna prze-
de wszsytkim powinna pomóc pacjentowi 
przejść przez cały proces diagnostyki, lecze-
nia i rehabilitacji, tak aby koordynować opie-
kę. Równocześnie zwraca uwagę, że w każdej 
sieci, nawet jeśli będzie dobrze funkcjonowa-
ła, bez wykorzystania standardów i wytycz-
nych będziemy mieli trudności ze skutecz-
nym leczeniem.

Zdaniem Ireny Rej z Izby Gospodarczej „Far-
macja Polska” bardzo ważna jest profilaktyka, 
ponieważ największy problem polskiej on-
kologii stanowią pacjenci przychodzący zbyt 
późno, aby uzyskać skuteczne leczenie. Jej 
zdaniem do informowania pacjentów trzeba 
wykorzystać apteki, które mają ogromny po-
tencjał komunikacyjny. Wystarczyłoby wydru-
kować odpowiednie naklejki informujące oraz 
odpowiednio przygotować farmaceutów, aby 
wiedzieli jakich informacji, np. o infolinii on-
kologicznej, powinni udzielać. W komunikację 
i edukację o leczeniu onkologicznym powinni 
być także mocniej włączeni lekarze POZ. 

Jedną z podstaw oceny pilotażu będzie 
ankieta, którą wypełniają pacjenci. Jak pod-
kreśla wiceminister Sławomir Gadomski, 
stanowi ona zupełną nowość, ponieważ ta-
kiej oceny nigdy wcześniej nie prowadzono. 
Krystynę Wechmann z Federacji Amazonki 
martwi jednak to, że pacjenci nie wypełnia-
ją ankiet satysfakcji, które otrzymują. Nato-
miast wypełnione ankiety zawierają bardzo 
pozytywne oceny dotyczące opieki, kontaktu 
z lekarzem czy pobytu w szpitalu w ośrod-
kach objętych pilotażem. 

Według dr Janusza Medera ważne jest mo-
nitorowanie spełniania standardów oraz kry-
teriów jakościowych. Wielu pacjentów nie tra-
ciłoby swoich szans, gdyby wymagania jakoś-
ciowe weszły w życie. Jego zdaniem politycy 
powinni zrobić wszystko, aby środków finan-
sowych i zasobów przybywało i te standardy 
można było wprowadzać. „Powinniśmy posta-
rać się o jakość, o spełnianie kryteriów i mieć 
odwagę, żeby nie kontraktować tych, którzy 
ich nie spełniają — bo generują jeszcze większe 
koszty przez to, że trzeba po nich naprawiać 
szkody. Mamy wiedzę, więc potrzebne są szyb-
kie ruchy i decyzje. Uzasadniony pośpiech jest 
wskazany” — zaznacza dr Janusz Meder.

Zdaniem ekspertów pilotaż powoduje, że 
pewne procesy idą do przodu, m.in. poprawia 
się informatyzacja i integracja systemów IT, 
koordynacja ścieżki pacjenta i standaryzacja 
dokumentacji czy poprawa raportowania. War-
to jednak rozważyć, czy pewnych wniosków 
i rozwiązań nie można wdrożyć szybciej, bez 
czekania na koniec pilotażu, o czym mówi 
m.in. Beata Ambroziewicz z PUOP. Dotyczyć to 
mogłoby ujednolicenia finansowania i proce-
dur czy też wymogów dotyczących dokumen-
tacji i opisów badań diagnostycznych.

Pilotaż pozwala testować elementy oceny 
jakościowej, jako najważniejszy kierunek zmian 
— oprócz zbierania danych ilościowych i kon-
centracji leczenia. Wdrożono szczegółową oce-
nę jakości diagnostyki wstępnej i pogłębionej. 

Na to, jak ważne jest pilotowanie spełniania 
standardów oraz kryteria jakościowe wdrażane 
w pilotażu, zwracali uwagę wszyscy uczestni-
cy dyskusji. Wiceminister Sławomir Gadomski 
potwierdza, że w tym celu w pilotażu wpro-
wadzane są standardy badań histopatologicz-
nych i ocena badań radiologicznych, a także 
akredytowanie ośrodków patomorfologii. Jako 
przykład przytacza świadczenia kompleksowe, 
gdzie wprowadza się nie tylko kryterium liczby 
wykonywanych świadczeń przez ośrodek, ale 
również przez danego operatora, a także do-
świadczenie kadry medycznej.

Relację z debaty wraz z wypowiedziami wszystkich 

uczestników można przeczytać na mZdrowie.pl

Uczestnicy debaty mZdrowie.pl na temat pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej zgodzili się,  
że zmiany organizacyjne są potrzebne, a pilotaż jest właściwą metodą ich wprowadzania.  
Zdaniem prof. Piotra Rutkowskiego narzędzia stosowane w sieci muszą powstawać równocześnie  
z jej budowaniem. Aktualnie pozyskiwane informacje trzeba będzie traktować jako dane wyjściowe,  
do których będzie można się odnosić w przyszłości, jako że dotychczas brakowało pełnych  
i wiarygodnych danych o leczeniu onkologicznym.

Partnerzy debaty

Piotr Rutkowski Janusz Meder Iga Rawicka Krystyna Wechmann Irena Rej
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WYWIADOWNIA

— Co byś zrobił gdybyś był ministrem 
zdrowia?
Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady 
Lekarskiej — Nie mam takich aspiracji. 
Podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy, 
zobowiązałem się w moim przemówieniu 
programowym, że nie będę się angażował 
w żadną działalność polityczną. 

— Co jest najważniejsze do zrobienia w sy-
stemie ochrony zdrowia?
— Najważniejsze jest to, że nie ma żadnego 
systemu. W tym roku mija 20 lat od mo-
mentu, kiedy zlikwidowano wcześniejszą 
organizację ochrony zdrowia w Polsce. Nie 
zbudowano niczego w zamian. Właściwie nic 
się nie poprawiło. Ani sytuacja pacjenta, ani 
sytuacja personelu medycznego. 
Dostęp pacjentów do nowocześniejszego i sku-
teczniejszego leczenia wynika wyłącznie wy-
łącznie z rozwoju medycyny. Kiedy pierwszy raz 
stanąłem do stołu operacyjnego, jako stażysta 
asystowałem trzymając haki w operacji resekcji 
trzustki trwającej dwanaście godzin. Mało który 
pacjent ten zabieg wówczas przeżywał. Ten 
sam zabieg trwa dzisiaj średnio cztery godziny 
i każdy go przeżywa. Czy ówcześni chirurdzy 
byli gorzej wykształceni albo praca była gorzej 
zorganizowana? Nie, postęp zawdzięczamy 
ogromnemu rozwojowi narzędzi i nowoczesnej 
technologii. Tego nie zmienił system, tylko roz-
wój medycyny. 

— Od czego powinien zacząć pracę nowy 
minister?
— Zacząć trzeba od czegoś, co w ostatnich 
latach było pomijane, a mianowicie stworzyć 
pewien fundament organizacyjny ochrony 
zdrowia, na który wszystkie siły polityczne się 
zgodzą. Próbowała tego niegdyś dokonać 
minister Franciszka Cegielska wspólnie z panią 
Elżbietą Huebner. Nazwano to konstytucją dla 
zdrowia, które jednak nigdy nie ujrzała światła 

Nie ma żadnego systemu

Najważniejsze jest zwiększenie nakładów, 
a dofinansowanie można zapewnić  
przez stopniowy wzrost składki 
zdrowotnej. Następnie jasne określenie 
roli lekarza poz i jego pozycji 
w systemie. Kolejna sprawa — to lepsze 
wykorzystywanie tych informacji,  
które posiada Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Trzeba przesunąć pracę lekarza 
z biurokracji na leczenie.  
Trzeba też wprowadzić prawdziwą 
edukację zdrowotną i zwiększyć 
świadomość społeczną na temat zdrowia, 
m.in. wprowadzając ustawę o prawach 
i obowiązkach pacjenta. 

dziennego. Taki konsensus jest niezbędny, 
aby można było w jakiejkolwiek perspektywie 
budować system ochrony zdrowia. Nie może 
być tak, że każdy minister, nawet z tej samej 
opcji politycznej, dokonuje zmian w zasadach 
działania systemu. 

— Na fundamencie budujemy...
— Pierwszy poziom — to kwestia odpowiedzial-
ności za swoje zdrowie, którą powinien odczu-
wać każdy obywatel, jeszcze zanim stanie się 
pacjentem. Trzeba zatem wprowadzić mecha-
nizmy różnicowania składek i wysokości podat-
ków, w zależności od zachowań zdrowotnych. 
Na przykład ulgi podatkowe czy obniżanie 
składki płaconej przez osoby, które wykonują 
badania profilaktyczne. 

— Co jeszcze? 
— Odpisywanie od podatku wydatków na pry-
watne leczenie. Konieczny jest system ubezpie-
czeń komplementarnych. W wydatkach na pry-
watne leczenie powinni partycypować również 
pracodawcy. Jednym z fundamentów systemu 
musi być analizowanie danych, które posiada już 
NFZ i ZUS, a zwłaszcza liczenie kosztów pośred-
nich. Na tej podstawie trzeba zmienić wycenę 
świadczeń — podnieść ich wartość tam, gdzie 
się to opłaca z punktu widzenia kosztów opieki 
społecznej, utraconej produktywności, szybsze-
go powrotu pacjenta do zdrowia i do pracy. 

— Skąd wziąć pieniądze na zwiększenie wy-
ceny świadczeń?
— Proponuję wrócić do tego, co zaproponował 
kiedyś profesor Religa. Wprowadzić kroczą-

cy wzrost stawki składki zdrowotnej, rocznie 
o 0,25 proc., tak aby dojść do poziomu 11 proc.
 
— Jak zlikwidować kolejki do lekarzy?
— Uważam, że w Polsce tak naprawdę nie ma 
kolejek, o których słyszymy w mediach. Przepy-
taj pacjentów, którzy wychodzą ze szpitala lub 
przychodni, ile naprawdę czekali na przyjęcie. 
Nie oszukujmy się — każda osoba, która dowia-
duje się, że termin przyjęcia do lekarza jest jakiś 
długi, robi coś, co ten termin skraca. Dzwoni 
po znajomych, załatwia sobie miejsce, idzie na 
prywatną wizytę i tak dalej. Naprawdę chory 
pacjent nie pozwoli sobie na czekanie, zawsze 
coś wymyśli, znajdzie dojście do potrzebnej 
usługi zdrowotnej albo po prostu pójdzie leczyć 
się prywatnie. Dane publikowane przez NFZ, 
które pochodzą z recepcji szpitali i przychodni, 
nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. 

— Czy szpitali w Polsce jest za dużo?
— W Polsce mamy za dużo łóżek szpitalnych, 
dlatego należy je zamieniać na inne formy 
opieki. Nie mówmy o zamykaniu szpitali, tylko 
o ich przekształcaniu w domy opieki dziennej, 
rehabilitacyjnej i wiele innych form, które są 
potrzebne dla lokalnych społeczności. Jeśli 
szpital jest trwale deficytowy, to może ozna-
czać, że świadczy złe usługi albo jest źle za-
rządzany, a niekoniecznie że jest niepotrzebny. 
Jako właściciel zastanawiałbym się w takiej 
sytuacji, co zmienić — jak go przekształcić, aby 
dalej funkcjonował, ale w zmienionej formie. 

Cały wywiad z Andrzejem Matyją można przeczytać  

na portalu mZdrowie.pl

Trzeba stworzyć 
fundament 
organizacyjny 
ochrony 
zdrowia, na który 
wszystkie siły 
polityczne się 
zgodzą.

ANDRZEJ MATYJA  jest profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych, specjalistą 
w dziedzinie chirurgii i chirurgii onkologicznej. Od 1983 r. pracuje w I Katedrze Chirurgii Ogólnej 
i Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJCM. W 2018 r. został  
prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. 
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„Wiedza o zdrowiu” w szkole
Rzecznik Praw Pacjenta, 
Bartłomiej Chmielowiec, 
wystąpił do ministra zdrowia 
i ministra edukacji z proś-
bą o rozważenie wpro- 
wadzenia przedmiotu „Wie-
dza o zdrowiu” do szkol-
nego programu naucza-
nia. Zarówno w ocenie 
Rzecznika Praw Pacjenta, 
jak i Najwyższej Izby Kon-
troli istotnym elementem 
strategii ochrony zdrowia 

powinien być rozwój edukacji kształtującej świa-
domość osobistej odpowiedzialności obywateli za 
swoje zdrowie.
Dzieci i młodzież uczyłyby się m.in. udzielania 
pierwszej pomocy i zasad zdrowego trybu życia, 
poznawałyby prawa i obowiązki pacjenta, a także  
zapoznawałaby się podstawami organizacji systemu 
zdrowia i sposobami opieki nad osobami przewlekle 
chorymi. 

Skazani na problemy z lekami
Eksperci wskazują, że widoczne ostatnio braki leków 
— nie tylko na polskim rynku — mają kilka przyczyn, 
które nałożyły się w czasie. Oprócz nielegalnego 
wywozu są to perturbacje w dostawach substancji 
farmaceutycznych od chińskich dostawców. Bra-
ki dotyczą przede wszystkim leków generycznych, 
produkowanych na dużą skalę, gdzie konkurencja 
wielu producentów i naciski płatnika publicznego 
wymuszały obniżanie cen. 

Były dyrektor Instytutu Far-
maceutycznego, prof. dr 
hab. Łukasz Kaczmarek tłu-
maczy, że od ponad 20 lat 
produkcja aktywnych sub-
stancji farmaceutycznych 
w Europie systematycznie 
się zmniejsza. Ich produ-
cenci ponosili coraz wyż-
sze koszty spełniania norm 
środowiskowych i jakościo-
wych, a także rosnących 
wynagrodzeń specjalistów. Nie byli zatem w stanie 
sprostać cenowej konkurencji producentów z Azji. 
„Politycy wykazali się kompletnym brakiem zrozumie-
nia, że ten proces zagraża naszemu rynkowi” — mówi 
prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek. 

Nowe uprawnienia pacjentów 
i asystentów medycznych
Ustawa o wdrażaniu rozwiązań w obszarze e-zdrowia 
została w sierpniu podpisana przez Prezydenta RP. 
W myśl jej zapisów asystenci medyczni będą mogli 
wystawiać e-recepty i e-skierowania, a recepta elek-
troniczna wystawiona na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej będzie mogła zostać zrealizowana w innych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Z kolei pacjent przez swoje internetowe konto będzie 
mógł złożyć deklarację wyboru lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, pielęgniarki lub położnej, wnio-
skować o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego, a także złożyć wniosek lub skargę do 
Rzecznika Praw Pacjenta, ministra właściwego do 
spraw zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bez planu i od-
ważnych kroków 
i to w pierwszym 
roku nowej ka-
dencji będzie tyl-
ko coraz trudniej. 
Bez względu na 
to kto wygra.

Już za 5 tygodni 
wybory parla-

mentarne, które 
będą jednym 
z najważniejszych  

wydarzeń politycznych ostatnich kilkuna-
stu lat. Bez względu na to jak rozłożą się 
ostatecznie głosy wyborców, które narra-
cje polityczne czy niekiedy demagogicz-
ne okażą się skuteczne w walce o moż-
liwość powołania rządu na następne 
4 lata, zastanawiające jest jedno: od wielu 
lat — założyciele IZiD powtarzali to już 
wielokrotnie i do znudzenia — pomimo, 
iż w sondażach społecznych nastrojów 
ZDROWIE plasuje się na 1 miejscu jako 
najważniejszy i bezkonkurencyjny temat 
interesujący wyborców, sztaby wyborcze 
jakby tego nie dostrzegały i nie chciały 
podjąć rękawicy.

Brałem udział w wielu spotkaniach eks-
perckich, uczestniczyłem w projektach 

zdrowotnego wzmożenia przedwybor-
czego w różnych gremiach i konfigura-
cjach i… jak grochem o ścianę. De facto 
postulaty są cały czas aktualne, a reko-
mendacje nie tylko się nie starzeją, ale 
stają coraz bardziej aktualne.

Co więc się dzieje w klasie politycznej 
i gwarze burz mózgów sztabów wybor-
czych, że ten najważniejszy temat dla Po-
laków, jakim jest ZDROWIE nie ma nigdy 
szczęścia do dobrej ekspozycji, rangi adre-
sowania problemu, czy w końcu właści-
wej uwagi i kompetencji, decydujących 
o priorytetach i strategiach politycznych?

Odnoszę wrażenie, że od lat ZDROWIE 
budzi po prostu obawy i lęki w zasadzie 
każdego rządu. Bo to same kłopoty. Bo 
jeszcze nikt po byciu Ministrem Zdro-
wia nie zrobił kariery politycznej (wyją-
tek może to Ewa Kopacz, ale na Boga 
przecież nie została premierem dlatego, 
że była słabym ministrem, a ze względu 
na swoją znajomość z odchodzącym 
do Brukseli Donaldem Tuskiem i chęcią 
bezpiecznego przekazania sterów PO 
i rządu w ręce kogoś innego niż Grze-
gorz Schetyna). Bo Ministerstwo Zdrowia 
wypala zawodowo i ponieważ to od lat 
stajnia Augiasza, którą wiecznie tylko się 
sprząta i która jest naturalnym politycz-

nym gorącym fotelem — katapultą dla 
każdego kolejnego ministra.

Jakie zatem rady mógłbym podsuflować 
nowemu premierowi i ministrowi zdrowia 
po wyborach?

Po pierwsze — nie bać się. Ogranicze-
nia koszyka, wprowadzenia współpłace-
nia i rozliczeń świadczeń na podstawie 
efektów leczenia, wdrożenia mądrej 
i całościowej polityki refundacyjnej i  le-
kowej uwzględniającej polski rynek far-
maceutyczny.

Po drugie — nie bać się. Powalczenia 
o rangę instytucjonalną zdrowia (połą-
czenie kompetencji ministerstwa zdrowia 
i opieki społecznej), zwiększenia roli NFZ, 
nadania tempa i ram pracy tak ważnym 
instytucjom jak  AOTMiT.

Po trzecie — nie bać się. Dialogu z leka-
rzami, pielęgniarkami, zawodami me-
dycznymi. Przygotowania alternatywnych 
metod finansowania leczenia poprzez 
system dopłat dla pacjenta. Szukania roz-
wiązań, które sprawdziły się na świecie 
i są do szybkiego wdrożenia w Polsce.

A na koniec — pół żartem pół serio 
— wynieść w końcu Ministerstwo Zdro-

wia z Miodowej do nowoczesnego, 
funkcjonalnego i dobrze skomunikowa-
nego biurowca. Niech  zabytkowy pałac 
Paca będzie sobie pałacem, muzeum, 
rezydencją, ale niech przestanie kojarzyć 
ZDROWIE z kłopotami i deficytami — tak-
że natury organizacyjnej.

Niech ZDROWIE w końcu zwycięży 
w nadchodzących wyborach.

Autor jest wydawcą  
cotygodniowego Market Brief IZiD. 
Zachęca do prenumerowania Market 
Briefu IZiD — specjalistycznego, 
eksperckiego, unikatowego i szytego 
na miarę,  cotygodniowego raportu 
podsumowujący najistotniejsze 
informacje, wydarzenia,  
fakty z obszaru ochrony zdrowia 
i polityki lekowej. www.marketbrief.pl  
www.marketbrief.pl/oferta-izid/
market-brief-1/

Bartłomiej Chmielowiec

Łukasz Kaczmarek

Liczba wniosków o wydanie zgody 
na pokrycie kosztów leku w ramach 
procedury Ratunkowego Dostępu 
do Technologii Lekowych

2019 r.
(do 10 sierpnia)

2018 r.2017 r.

2019 r.
(do 10 sierpnia)

2018 r.2017 r.

Pozytywnie rozpatrzone:

209 wniosków

51 wniosków

472 wnioski

696 wniosków

818 wniosków 864 wnioski

Grzegorz Ziemniak

CO ZMIENIĄ WYBORY W ZDROWIU?
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NA AGENDZIE

Walka o refundację leków na cukrzycę: „nie rozumiemy, dlaczego...” co się wydarzy

Druga strona medalu

Organizacje 
pacjenckie 
domagają się 
wyjaśnień od obu 
stron negocjacji, 
czyli ministra i firm 
farmaceutycznych, 
odnośnie 
przeciągających 
się procesów 
refundacyjnych 

dla leków z grup flozyn 
i inkretyn. Wystosowały apel, aby 
zintensyfikować rozmowy na 
rzecz ich pilnego udostępnienia 
w refundacji. Podkreślają wyniki 
ostatnich badań, które udowodniły 
wpływ inkretyn iniekcyjnych i flozyn 
na obniżenie ryzyka sercowo-
naczyniowego. Apel podpisali: Anna 
Śliwińska (PSD), Beata Ambroziewicz 
(PUOP), Szymon Chrostowski  
(Wygrajmy Zdrowie) i Marek Kustosz  
(Instytut Człowieka Świadomego).

Wszyscy już prawie przyzwyczaili się 
do myśli, że inkretyny nie są w Polsce 
refundowane. Ta nowa generacja 
leków przeciwcukrzycowych 
pojawiła się w latach 2006-2007. 
Od tej pory, niezależnie od tego, kto 
był ministrem lub wiceministrem 
odpowiedzialnym za refundację, 
prezentował podobny tok myślenia: 
nie opłaca się refundować droższych 
leków przeciwcukrzycowych, które 
opóźniają ustawienie chorego na 
tańszej insulinie. Inkretyny, i doustne, 
i podskórne nadal nie są objęte 
refundacją, co jest wyjątkiem na 
skalę europejską. 

W odróżnieniu od choćby kardiologii 
czy nefrologii, w leczeniu cukrzycy 
pojawiła się kolejna grupa nowych 
leków — w latach 2013-2014 na 
rynek weszły flozyny. Początkowo 
podchodzono do nich dosyć 
ostrożnie, bo działanie obniżające 
poziom cukru nie było tak mocne jak 
się spodziewano. Taka też była linia 
argumentacji, niezależnie od wysokich 
cen, z powodu której flozyny nie 
zostały objęte refundacją. 

Wiedza na temat korzyści ze 
stosowania flozyn i niektórych 
inkretyn (iniekcyjnych, czyli analogów 
GLP-1) w ostatnim okresie przeszła 
mocne przeobrażenie. Na kongresach 
medycznych mamy do czynienia 
z wysypem nowych doniesień. 
Publikowane coraz to nowe wyniki 
badań IV fazy wykazują, że stosowanie 
tych grup leków przynosi efekty 
nieco odmienne od podkreślanych 
dotychczas. Chodzi przede wszystkim 
o zapobieganie powikłaniom cukrzycy 
typu 2. Jak mówi prof. Grzegorz 
Dzida z UM w Lublinie, dużym 
zaskoczeniem dla klinicystów było, 
że flozyny nie tylko obniżają poziom 
cukru i pozwalają schudnąć, ale 
zapobiegają także najpoważniejszym 
powikłaniom cukrzycy, czyli 
schorzeniom nerek i kardiologicznym. 
Ich stosowanie zmniejsza o 40 proc. 
ryzyko hospitalizacji z powodu 
niewydolności serca. 

Pojawiły się także zaskakujące 
wyniki badań stosowania inkretyn 
iniekcyjnych. Wykazano mianowicie, 

że nie tylko leczą one cukrzycę 
i odchudzają, ale także zmniejszają 
ryzyko sercowo-naczyniowe. 
Śmiertelność z powodu udaru, zawału 
i innych powikłań kardiologicznych 
u osób chorych na cukrzycę 
przyjmujących inkretyny iniekcyjne 
jest znacząco niższa. Ich nowe 
formy wymagają rzadszych iniekcji 
— np. raz na tydzień. Z badań wynika 
równocześnie, że dotychczas 
dostępne na rynku inkretyny 
przyjmowane w formie tabletek nie 
dają korzyści sercowo-naczyniowych, 
w odróżnieniu od iniekcji. Inkretyny 
doustne (czyli inhibitory DPP-4) mają 
za to inne zalety — przyjmowane 
jako tabletki, są łatwe w stosowaniu 
i bardzo bezpieczne, bo nie wywołują 
ani hipoglikemii, ani otyłości. 

Prof. Grzegorz 
Dzida mówi, że 
nie rozumie, 
dlaczego wciąż 
nie ma refundacji 
nowych grup 
leków — „Od lat 
uczestniczę w tych 
rozmowach i nie 
rozumiem tych 
decyzji” — mówi. 
Podkreśla, tak jak 

organizacje pacjenckie, że badania 
wykazują korzyści a AOTMiT wydaje 
pozytywne rekomendacje. Ale proces 
zatrzymuje się na poziomie negocjacji 
ekonomicznych.

Więcej na ten temat można przeczytać na 

mZdrowie.pl.

P
rzychodzi człowiek do leka-
rza, a lekarz klika. Z nosem 
w komputerze i palcami na 

klawiaturze, wpatruje się w ekran. 
Nie widzi, jak pacjent wchodzi, 
chociaż sposób poruszania się 
mógłby dużo powiedzieć nie tylko 
ortopedzie. Nie ma czasu, żeby 
przyjrzeć się karnacji i powąchać 
skórę pacjenta, a te czynniki świad-
czą o wielu chorobach. Lekarz nie 
ma też oczywiście czasu, żeby 
uważnie posłuchać, co chory ma 
do powiedzenia. Zresztą po co słu-
chać, skoro cała wiedza o pacjen-
cie jest w komputerze? Pozornie!

W rzeczywistości, z którą wciąż 
mamy do czynienia w zdecydo-
wanej większości placówek me-
dycznych, żeby lekarz miał dostęp 
do wszystkich wyników badań, 
pacjent musiałby leczyć się tylko 

w tej jednej placówce. Ale tak pra-
wie nigdy się nie dzieje. Chory wy-
biera sobie specjalistów w różnych 
przychodniach. Każdy z nich zleca 
badania osobno, wystawia swoje 
diagnozy.

Dodatkowym problemem jest 
brak możliwości zapoznania się 
z danymi historycznymi, a przecież 
w chorobach przewlekłych albo 
nawracających dostęp do starych 
wyników pomógłby w terapii. Od 
czego jednak lekarska intuicja. 

Doktor decyduje, co zaordyno-
wać i nurkuje w komputerze, żeby 
znaleźć leki na liście refundacyjnej. 
Irytuje się, kiedy nie znajduje po-
trzebnego specyfiku, a tak się dzie-
je często, bo informatycy nie za-
wsze nadążają z aktualizowaniem 
list w systemie. Wreszcie i z tym 

problemem sobie radzi, wypisuje 
e-receptę, klika ostatni raz i żegna 
pacjenta. Nie patrząc na niego, bo 
trzeba sprawdzić, czy się wszystko 
zapisało i przejść do kolejnej wizyty. 

Jest zadowolony, że wszystko dzia-
łało, bo kiedy system się zawiesza 
lub przestaje funkcjonować, to le-
karz bez dokumentacji papierowej 
jest bezradny. Pewnie są systemy 
mniej zawodne, prostsze i bardziej 
intuicyjne, pewnie z czasem lekarze 
wyrobią sobie podzielność uwagi 
na tyle dużą, żeby znad klawiatury 
zobaczyć człowieka i nawet spojrzeć 
mu w oczy.

Moja znajoma lekarka zrobiła eks-
peryment i policzyła kliknięcia. Ob-
sługując jednego pacjenta uderza 
w klawiaturę ok. 230 razy.   

DOROTA BOGUCKA

230 kliknięć

W październiku Modern Healthcare 
Institute opublikuje raport:  
„Wprowadzanie leków biopodobnych 
do polskiego systemu refundacji” 
przygotowany przez ekspertów 
farmakoekonomiki i medycyny. 
W raporcie znajdzie się m.in.: 
analiza ekonomiczna i statystyczna 
wprowadzania leków biopodobnych  
do systemu refundacji w Polsce w latach 
2014—2019. a także omówienie 
najnowszych badań dotyczących 
bezpieczeństwa zamiennictwa leków 
biologicznych, Z publikacji będzie 
się można również dowiedzieć jak 
wprowadza się w Polsce leki biopodobne 
m.in. w dermatologii, reumatologii, 
gastroenterologii i hematologii  
oraz jak polskie doświadczenia mają się  
do międzynarodowej praktyki i zaleceń 
towarzystw naukowych. 

25 listopada 2019 r. w Warszawie odbędzie 
się konferencja naukowo-systemowa 
„Choroby Rzadkie — diagnostyka i leki 
dedykowane ich terapii — Wyzwania dla 
Polski 2020”. Zaproszeni goście podejmą 
temat diagnostyki i dostępu do leków 
sierocych. Wynikiem merytorycznej dyskusji 
będzie zdefiniowanie kierunków i podejścia 
do terapii, której końcowymi efektami 
powinny być m.in.: włączenie rzadkich 
chorób i leków stosowanych w ich terapii 
do polskiego porządku prawnego,  wpisanie 
działań na rzecz poprawy terapii chorób 
rzadkich w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
określającym polskie priorytety zdrowotne; 
jak najszybsza nowelizacja ustawy 
refundacyjnej wprowadzająca: ograniczenie 
stosowania kryterium QALY przy ocenie 
HTA i w postępowaniach refundacyjnych 
dotyczących leków dedykowanych 
chorobom rzadkim; wprowadzenie multi—
kryterialnej oceny leków na choroby rzadkie 
przy ograniczonym stosowania kryterium 
QALY w postępowaniach refundacyjnych 
i utworzenie specjalnie wydzielonego 
funduszu na te leki. Organizatorem 
konferencji jest Krajowe Forum na Rzecz 
Terapii Chorób Rzadkich — Orphan. Portal 
mZdrowie jest patronem medialnym 
konferencji.

Anna Śliwińska 

Grzegorz Dzida 

We wrześniu 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. 


