
Więcej niż połowa substancji czynnych uży-
wanych przez producentów leków w Euro-
pie (i nie tylko) pochodzi z Chin. Jakakolwiek 
przerwa w dostawach — to ogromny kłopot. 
Przerwy się zdarzają, na dodatek są coraz 
częstsze. To i zagrożenie, i... szansa.
Już nie tylko polscy wytwórcy leków, ale także 
ci pochodzący z całej Europy (wspierani przez 
ministrów zdrowia) apelują, by chiński mono-
pol przełamać i rozwijać produkcję substancji 
aktywnych oraz form gotowych leków na Starym Kontynencie.
Należy się bowiem spodziewać, że kłopoty z dostawami z Azji 
będą się nasilać. I to nie dlatego, że Chińczycy są niedbali, 
gdy chodzi o sprawy produkcji. Zwracała na to uwagę m.in. 
Irena Rej, komentując kryzys po wykryciu zanieczyszczeń 
w metforminie. „Chińczycy przestrzegają obowiązujących na 
świecie procedur i stosują się do zaleceń z naszych audytów” 
— mówiła. 
Problem tkwi gdzie indziej. Chińczycy zmonopolizowali rynek 
— produkując tanio. Bo niskie płace, bo brak troski o środowi-
sko... To się zmienia. Płace w Chinach rosną, zmienia się polity-
ka ekologiczna. Chińczycy muszą albo podnieść ceny, albo za-
mknąć produkcję, kiedy przestaje się opłacać. Próbują obu tych 
sposobów. Latem zdecydowali się na zamknięcie wielu fabryk 
jednocześnie. Skutkiem był odnotowany na światowym rynku 
brak bliko setki substancji czynnych.
Chińska koniunktura pomału się kończy. Czy zacznie się euro-
pejska? Warto wykorzystać sytuację i zająć miejsce opuszczone 
przez Chińczyków. A już w gronie naszej europejskiej rodziny 
— warto przywrócić produkcję substancji aktywnych w Polsce, 
zanim miejsce na rynkach zajmą Włosi, Czesi czy Niemcy. 

Jak wynika z badań GUS, od lat pięćdziesiątych 
podwoiło się w Polsce spożycie cukru. W tej chwili 
na jedną osobę przypada 51 kilogramów rocznie. 
Tylko jedna czwarta jest spożywana świadomie 
w postaci słodzenia kawy czy herbaty. Pozostała 
część pochodzi w wysokoprzetworzonych arty-
kułów spożywczych, głównie napojów. 
Minister Łukasz Szumowski zapowiedział, że 
przyspieszą rządowe prace nad wprowadzeniem 
podatku od cukru. Podobno stanie się to nie póź-
niej niż w 2022 roku, ale w tej chwili nie znamy jeszcze dokładnej daty 
ani szczegółów. Podatek ma zostać wprowadzony w ramach Naro-
dowej Strategii Onkologicznej, z uwagi na związek epidemii otyłości 
z rosnącą zapadalnością na nowotwory.
W wielu krajach „sugar tax” — to przedmiot debaty publicznej. Podatek 
popierają stowarzyszenia medyczne i Światowa Organizacja Zdrowia. 
Pomysł nie jest nowy. Dania wprowadziła go już w latach trzydzie-
stych, a więc prawie sto lat temu — ale potem się z tego wycofała. 
Podatek od cukru funkcjonuje w Finlandii, na Węgrzech, we Francji, 
Wielkiej Brytanii, Irlandii i Estonii. Z takiej regulacji fiskalnej wycofała 
się — po wcześniejszym wprowadzeniu — także Litwa. 
Przeciwnicy słodkiego podatku twierdzą, że spowoduje wzrost cen 
żywności i zwrot konsumentów ku produktom gorszej jakości. O epi-
demię otyłości obwiniają — też słusznie — bezruch i źle zbilansowaną 
dietę. Jednak doświadczenia krajów i regionów, które opodatkowa-
ły cukrowe produkty, dowodzą, że sprzedaż napojów gazowanych 
spadła tam nawet o połowę, a ogólne spożycie cukru zmalało o kil-
kanascie procent. 
Związek Producentów Cukru wyliczył, że w Polsce do budżetu pań-
stwa z tytułu podatku od cukru może trafić nawet 2,2 mld złotych 
rocznie. Oby te pieniądze poszły nam na zdrowie!
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Urząd Nadzoru Farmaceutycznego ma powstać 
do końca 2020 roku, z połączenia GIF  
oraz URPLWMiPB. Według zapowiedzi 
wiceministra Janusza Cieszyńskiego  
w pierwszym kwartale 2020 roku zostaną 
upublicznione projekty aktów prawnych 
związanych z utworzeniem UNF.  
Ministerstwo Zdrowia i GIF dążą  
do pionizacji inspekcji farmaceutycznej.  
Branża farmaceutyczna popiera  
wzmocnienie i pionizację inspekcji,  
ale obawia się łączenia GIF  
z Urzędem Rejestracji. 

Janusz Cieszyński
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CO SIĘ DZIEJE

FAKTY KADRYPRAWO

Pierwszy raz  
jednym głosem

Izba Gospodarcza „Farma-
cja Polska”, INFARMA i PZPPF 
jednym głosem o lekach bio-
logicznych. Trzy organizacje 
zrzeszające firmy produkujące 
leki podpisały porozumienie, 
którego celem jest zwiększanie 
dostępności do leczenia biolo-
gicznego w Polsce. Zwracają 
one uwagę na wciąż niski po-
ziom wykorzystania terapii bio-
logicznych. Porozumienie jest 
jednocześnie apelem do Mini-
sterstwa Zdrowia o wypraco-
wanie rozwiązań, dzięki którym 
polscy pacjenci zyskają szerszy 
dostęp do tych terapii.

Rekordowy wzrost płac 
w ochronie zdrowia

Wzrost przeciętnego wynagro-
dzenia o 10,2 proc. oraz przy-
rost zatrudnienia o 3,3 proc. 
Sektor ochrony zdrowia jest 
jednym z liderów polskiej go-
spodarki pod względem wzro-
stu zatrudnienia i zwiększenia 
się zarobków —  wynika z da-
nych Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Przeciętne zarobki 
w ochronie zdrowia i pomocy 
społecznej są jednak wciąż po-
niżej średniej krajowej. 

Pierwszy polski CAR-T 
dla dzieci we Wrocławiu

„Przylądek Nadziei” przy Uniwer-
syteckim Szpitalu Klinicznym 
we Wrocławiu jest pierwszą 
w Polsce placówką certyfikowa-
ną do stosowania terapii CAR-T 
u dzieci i młodych dorosłych we 
wskazaniu ostrej białaczki limfo-
blastycznej (ALL).

Antyrekord 
szczepionkowy

Od obowiązkowych szczepień 
w I półroczu 2019 roku uchyliły 
się 43 163 osoby — poinformo-
wał Jarosław Pinkas, Główny 
Inspektor Sanitarny. Według 
danych PZH w całym 2018 ro-
ku odnotowano 40,3 tys. uchy-
lających się od szczepień, czyli 
o 3 tysiące mniej niż w pierw-
szym półroczu. W swoim ko-
munikacie NIZP — PZH zauwa-
ża jednak, że w ubiegłym roku 
liczba osób uchylających się 
od szczepień gwałtownie ro-
sła w pierwszym półroczu, by 
zmaleć w drugim. W pierwszej 
połowie 2018 roku odnotowa-
no 34 273 uchylenia od szcze-
pień. 

Duńska księżna walczy 
z polską cukrzycą

Polska dołączyła do programu 
Cities Changing Diabetes, ja-
ko 21. kraj i pierwsze państwo 
z Europy Środkowej. Inicjato-
rami programu są University 
College London, Steno Diabe-
tes Center Copenhagen oraz 
Novo Nordisk. Uroczysta in-
auguracja polskiego programu 
odbyła się z udziałem m.in. 
księżniczki Królestwa Danii 
— żony następcy duńskiego 
tronu.

„Obserwacje  
Modern Healthcare Institute”

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

Powstanie instytucja 
koronera

Ministerstwo Zdrowia skierowało 
do konsultacji międzyresorto-
wych projekt ustawy o stwierdza-
niu, dokumentowaniu i rejestracji 
zgonów.
Jej uchwalenie spowoduje, że 
w Polsce zacznie funkcjonować 
instytucja lekarza — koronera. Ko-
ronerami będą lekarze, ich lista 
będzie prowadzona przez woje-
wodę. Ustawa ma skodyfikować 
i ujednolicić zasady stwierdzania 
zgonu, aby poprawić jakość staty-
styk, pod względem której Polska 
jest na szarym końcu państw z ca-
łego świata.

Ratownicy doczekali się 
projektu ustawy

Nowa ustawa ma uregulować 
wykonywanie zawodu ratowni-
ka medycznego, zasady odpo-
wiedzialności zawodowej oraz 
utworzyć ramy prawne dla dzia-
łania samorządu zawodowego 
ratowników. Samorząd zawodo-
wy będzie sprawować pieczę nad 
należytym wykonywaniem zawo-
du przez ratowników. Nowa insty-
tucja zyska prawo do wydawania 
i odbierania prawa wykonywania 
zawodu ratownika. 

Duda popiera Bolara

Prezydent Andrzej Duda podpisał 
ustawę wprowadzającą zmiany 
w prawie własności przemysło-
wej, m.in. precyzującą stosowa-
nie „wyjątku Bolara” w polskim 
systemie prawnym. Umożliwia 
ona zakup i sprzedaż składników 
leków chronionych patentem do 
celów badawczych. Dzięki temu 
firmy generyczne będą mogły 

szybciej wprowadzać do obrotu 
swoje produkty. Polskie prawo do 
tej pory nie dawało jednoznacz-
nej odpowiedzi, jakie czynności 
chronione są „wyjątkiem Bolara” 
— nowa ustawa to precyzuje.

Trybunał Konstytucyjny 
obronił samorządy 

Samorządy nie będą musiały po-
krywać strat netto swoich szpitali. 
Przepis z 2016 roku zaskarżył Sej-
mik Województwa Mazowieckie-
go — i sprawę wygrał. Trybunał 
Konstytucyjny uznał niekonsty-
tucyjność nowego zapisu oraz 
jego niezgodność z kilkoma in-
nymi ustawami. Trybunał uznał, 
że zmuszanie samorządów „do 
pokrycia straty netto stanowiącej 
ekonomiczny skutek wprowa-
dzania przepisów powszechnie 
obowiązujących, które wywołu-
ją obligatoryjne skutki finanso-
we dla działania samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej” jest niezgodne z polskim 
prawem. 

E-recepty od 8 stycznia

8 stycznia 2020 roku wchodzą 
w życie przepisy nakazujące 
lekarzom wystawianie recept 
w formie elektronicznej. Od 
początku 2019 roku wszystkie 
apteki mają obowiązek realizo-
wania e-recept i robią to spraw-
nie. Według danych z CSIOZ od 
początku grudnia codziennie do 
systemu trafia już ponad milion 
e-recept, co pozwala mieć na-
dzieję, że w styczniu nie wystą-
pią większe perturbacje. Zwłasz-
cza, że ustawa pozwala, aby le-
karz wystawiał recepty w formie 
papierowej, jeśli nie ma innej 
możliwości.

OBSERWACJE Modern Healthcare Institute, wydawca portalu mZdrowie.pl, 
skupia niezależnych ekspertów i specjalizuje się  
w zagadnieniach systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym 
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.
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skład i łamanie: TaKar

Konstanty Radziwiłł 
wojewodą mazowieckim

Piotr Ponikowski, Michał 
Tendera i Adam Torbicki 
to trójka polskich naukowców 
— medyków, która znalazła się 
na prestiżowej liście najczęściej 
cytowanych naukowców 
Clarivate Analytics 2019 (dawniej 
Thomson Reuters).

Filip Nowak zastępcą 
prezesa NFZ do spraw 
operacyjnych.

Minister Łukasz  
Szumowski powołał zespół, 
który opracuje plan rozwoju ra-
dioterapii protonowej. Przewod-
niczącym zespołu został prof. 
Krzysztof Składowski, 
konsultant krajowy w dziedzi-
nie radioterapii onkologicznej 
i dyrektor gliwickiego oddziału 
Centrum Onkologii.

Waldemar Wierzba  
został powołany na stanowisko 
dyrektora CSK MSWiA, 
czyli szpitala na Wołoskiej 
w Warszawie. Od lutego 
2018 roku pełnił funkcję dyrektora 
Departamentu Zdrowia w MSWiA.

Piotr Pobrotyn

Jarosław Pinkas

Waldemar Kraska

Andrzej Duda

księżna Maria Elżbieta

Konstanty Radziwiłł

Krzysztof Skladowski



3 MODERN HEALTHCARE INSTITUTE

Grupa badawcza angielskiego King’s Col-
lege London, kierowana przez prof. Martina 
Williamsa, opublikowała raport analizujący 
wpływ zanieczyszczeń potwietrza na miesz-
kańców miast. Analizie poddano stan powie-
trza oraz zdrowie mieszkańców dziewięciu 
angielskich i czterech polskich miast. Dane 
dotyczące Polski opracowano dla Warsza-
wy, Wrocławia, Poznania i Bielska-Białej. 
Raport potwierdza, że wdychanie zanie-
czyszczonego powietrza może zwiększyć 
ryzyko zawału serca, raka płuc oraz zwiększa 
ryzyko wylewu. Dzienne skoki zanieczysz-
czenia powietrza mogą wywołać wylew. 

W chorobach płuc wykazane zostały m.in.:
Ograniczona czynność płuc u dzieci z po-
wodu długiej ekspozycji na zanieczyszczo-
ne powietrze. Niska czynność płuc u dzieci 
w wieku 6-8 (poniżej przewidywanych 
85 proc.) Gorsza czynność płuc w wieku 
15 lat. Spowolniony wzrost czynności 
płuc u dzieci z powodu długiej ekspozycji. 
Zwiększona liczba hospitalizacji z powo-
dów oddechowych osób w dowolnym 
wieku oraz w wieku podeszłym. Zwiększo-
na liczba hospitalizacji z powodu astmy 
i POChP u dzieci oraz dorosłych, a także 
z powodu zapalenia płuc u dzieci. Zwięk-
szona w długim okresie liczba występowa-
nia objawów astmy oraz zapalenia oskrzeli 
u dzieci z astmą. 

W kardiologii wykazano m.in.: 
W krótkim okresie zwiększona liczba zawa-
łów serca, pozaszpitalnego zatrzymania akcji 
serca, migotania przedsionków, arytmii oraz 
zachorowalności na niewydolność serca. 
Zwiększona występowalność choroby wień-
cowej oraz nadciśnienia tętniczego. Większa 
liczba hospitalizacji z powodu wylewu oraz 
chorób sercowo-naczyniowych. 

Analizy danych pozwoliły sprecyzować wy-
mierne skutki zanieczyszczenia powietrza 
dla mieszkańców każdego z analizowanych 
miast. Jeśli chodzi o miasta angielskie, to 
przykładowo udowodniono że zanieczysz-

czenie powietrza 
spowodowane 
przez ruch drogowy 
w Oxford hamuje 
wzrost płuc u dzieci 
o 14,1 proc., a w Lon-
dynie o 12,5 proc. 

Mieszkanie w pobliżu ruchliwych ulic w Lon-
dynie zwiększa o 9,7 proc. ryzyko zachoro-
wania na raka płuca, co oznacza dodatko-
wych 390 przypadków tej choroby każdego 
roku, w porównaniu z mieszkaniem w spo-
kojniejszcyh dzielnicach. Jednocześnie takie 
miejsce zamieszkania zwiększa o 8,7 proc. 
ryzyko obniżenia czynności płuc u dzieci 
i jest odpowiedzialne każdego roku za do-
datkowe 306 udarów serca - w porównaniu 
do mieszkańców spokojniejszych dzielnic, 
z mniejszym ruchem samochodowym. 
Mieszkanie przy ruchliwej ulicy zwiększa 
także o 6,3 proc. szansę zachorowania na 
chorobę niedokrwienną serca, czyli zwiększa 
liczbę chorych o 821 osób. 

W dni o większym zanieczyszczeniu powie-
trza w Warszawie, średnio 76 osób więcej 
trafia do szpitala z powodu wylewu niż w dni 
o mniejszym zanieczyszczeniu. Dni takie po-
wodują również każdego roku dodatkowych 
81 pozaszpitalnych zatrzymań akcji serca 
oraz 214 więcej hospitalizacji z powodu cho-
rób sercowo-naczyniowych. Do 388 osób 
więcej może trafić w takie dni do warszaw-
skich szpitalli z powodu chorób oddecho-
wych, a także o 77 więcej dzieci z zapaleniem 
płuc rocznie.

Zmniejszenie zanieczyszczenia warszaw-
skiego powietrza o jedną piątą zmniej-
szyłoby ryzyko wylewu o 15,9 proc., 
czyli o 430 nowych przypadków rocznie. 
Ograniczyłoby także przypadki raka płuc 
o ok. 15,1 proc., czyli o 194 przypadki rocz-
nie, a także o 909 liczbę dzieci z ostrym 
zapaleniem oskrzeli. Mogłoby również 
zmniejszyć o ok. 1439 liczbę dzieci z niską 
czynnością płuc.
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W swoim drugim rządowym expose premier M.Morawiecki na temat 
zdrowia wypowiedział 329 spośród 7443 słów, które złożyły się na całe 
przemówienie. Czyli 4,42 procenta. W szesnastostronicowym stenogra-
mie zdrowie pojawia się na środkowej, ósmej stronie. 
Nie padło magiczne słowa „kolejka”, za to czterokrotnie — „pacjent”. 
PMM mówił o kardiologii, onkologii, cyfryzacji, lekarzach i szpitalach. 
Obietnic było oczywiście sporo. 
Niektóre z nich brzmiały, jakby już zostały zrealizowane. Według szefa 
rządu „ruszyła Narodowa Strategia Onkologiczna” i „wprowadziliśmy 
Krajową Sieć Onkologiczną”. To mocne skróty myślowe. Ze strategią 
„ruszenie” oznacza zakończenie prac zespołu, który ją przygotował. 
Z siecią chodzi o trwający pilotaż leczenia pięciu nowotworów w czte-
rech województwach. 
Ale nie czepiajmy się słówek. Znacznie gorsze jest odległe miejsce 
ochrony zdrowia na liście priorytetów rządu. Mimo iż tematy zdrowot-
ne w pewnym momencie zdominowały kampanię wyborczą, z badań 
opinii publicznej zawsze wypływa ten sam wniosek — że zdrowie jest 
dla Polaków najważniejsze, a najbardziej narzekamy na kolejki. 
Złe funkcjonowanie systemu kosztuje nas najwięcej zdrowia. Mimo to 
zdrowie wylądowało w środku kolejki spraw do załatwienia. Niestety, 
nie po raz pierwszy.

Ustawa „Apteka dla Aptekarza” działa dobrze w odniesieniu do tych 
kwestii, o które podmioty prowadzące apteki muszą się zwracać do 
wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych. Działa też doskonale 
w odniesieniu do nielegalnego wywozu leków. Przed jej uchwaleniem 
każda spółka, która miała cofnięte zezwolenie z powodu nielegalnych 
praktyk, z łatwością je odtwarzała i kontynuowała działania. Obecnie to 
jest niemożliwe. Dlatego praktycznie zniknął nielegalny wywóz leków 
z aptek. 
Ustawa niestety nie zadziałała w odniesieniu do sytuacji, w których 
wojewódzka inspekcja musi z urzędu podejmować działania związa-
ne z ograniczaniem koncentracji rynku. Ratio legis ustawy było jasne 
- chodziło o zatrzymanie rozwoju sieci aptecznych, w szczególności 
tych zagranicznych, które od lat intensywnie przejmują polski rynek. 
Inspekcja farmaceutyczna nie realizuje zapisów ustawy AdA. To nie jest 
personalny atak na konkretnego inspektora, ale stwierdzenie faktu. In-
spekcja jest w tej materii po prostu niewydolna. Koncentracja postępuje 
z naruszeniem zapisów prawa. Od momentu wejścia ustawy w życie 
około tysiąca aptek zostało przejętych przez głównie zagraniczne sieci. 
To kolejne 7 proc. rynku.

ZDROWIE W KOLEJCE

POSTĘPUJE KONCENTRACJA  
NA RYNKU APTEK

MIEJSKIE POWIETRZE

Krzysztof Jakubiak

Marcin Wiśniewski

Martin Williams 

WYKRES NUMERU MEM NUMERU 

WESPÓŁ W ZESPÓŁ
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WARUNKI POWODZENIA  
Narodowej Strategii Onkologicznej

DEBATA

Beata Ambroziewicz

„Potrzebne jest włą-
czenie w jej realizację 
pozostałych środo-
wisk — POZ i lekarzy 
medycyny pracy, żeby 
czuli się odpowie-
dzialni, że są jej częś-
cią. Bez tego nie 
osiągniemy zakłada-

nych celów w obszarze profilaktyki  
i prewencji”. 

Adam Maciejczyk

„Potrzebujemy wpro-
wadzenia w życie za-
sady 4K, czyli: Kom-
pleksowe podejście do 
opieki onkologicznej, 
Koordynacja działań 
w zakresie organizacji 
tej opieki, bezwzględ-
na poprawa Komuni-

kacji, no i „Kasa” czyli niezbędne jest 
jak najszybsze poprawienie finanso-
wania świadczeń”.

Sergiusz Nawrocki

„Konieczne jest, aby 
strategią onkologiczną 
i jej wdrażaniem zaj-
mowali się nie tylko le-
karze. Monitorowanie 
i zarządzanie wydawa-
niem pieniędzy musi 
być poddane kontroli 
innych grup i środo-

wisk, poza lekarzami i pacjentami. Ce-
lem strategii jest obniżenie umieralno-
ści z powodu nowotworów. Póki co 
poświęcamy 90 proc. uwagi i dyskusji 
na leczenie, a ono ma relatywnie naj-
mniejszy wpływ na umieralność, 
znacznie mniejszy niż profilaktyka 
i edukacja”. 

Jakub Gierczyński

„Musimy zwiększać  
finansowanie onkologii 
i jeszcze mądrzej wy-
dawać te pieniądze, 
którymi dysponujemy 
poprzez optymalizację 
modelu opieki. Należy 
zmniejszyć rozdrobnie-
nie opieki onkologicz-

nej. Apeluję również do Pana Ministra 

i polityków, żebyśmy się nie wstydzili 
mówić, że będziemy priorytetowo trak-
tować onkologię i również priorytetowo 
ją finansować. Jako obywatele najbar-
dziej obawiamy się diagnozy onkolo-
gicznej, z uwagi na problemy z szybkim 
dostępem do wysokiej jakości opieki 
medycznej i nowoczesnych leków. A to 
wymaga adekwatnego do potrzeb fi-
nansowania”.

Jan Walewski

„Warunkiem powo-
dzenia całego przed-
sięwzięcia jest ucyfro-
wienie. Bez automa-
tycznego zbierania da-
nych i możliwości ich 
analizy, jak również bez 
możliwości tworzenia 

wszystkich możliwych rejestrów klinicz-
nych, nie da się zrealizować strategii”. 

W debacie redakcyjnej mZdrowie.pl na temat projektu Narodowej Strategii Onkologicznej wzięli udział: 
wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, prof. Jan Walewski (dyrektor Centrum Onkologii), prof. Piotr 
Rutkowski (COI, przewodniczący Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej), prof. Sergiusz Nawrocki 
(Szpital MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie), dr Adam Maciejczyk (prezes Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego), dr Małgorzata Gałązka-Sobotka i dr Jakub Gierczyński (Uczelnia Łazarskiego), 
Robert Zawadzki (PracodawcyRP), Beata Ambroziewicz (Polska Unia Organizacji Pacjenckich), Szymon 
Chrostowski (All.Can), Aleksandra Rudnicka (Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych). 

„W strategii wyodrębniono 5 obszarów. 
Mówimy o inwestycji w kadry, w edukację 
— przede wszystkim na poziomie prewen-
cji pierwotnej i stylu życia, poprawie sku-
teczności profilaktyki, inwestycji w naukę 
i innowacje, a także inwestycji w system 
opieki onkologicznej i jego poprawę. 
Warunkiem powodzenia jest zapewnie-
nie odpowiednich pieniędzy na ochronę 
zdrowia, ale nie stworzymy dla onkologii 
specjalnej daniny ani wydzielonego fundu-
szu. Zwiększanie kontrybucji dla zdrowia 
będzie się dokonywało w sposób naturalny 

od przyszłego roku, ponieważ wymusi je ustawa o 6 proc. PKB . Według moich 
szacunków już w 2021 roku budżet dołoży około 6-8 mld zł do wydatków na 
ochronę zdrowia. Te środki trafią również do onkologii: w postaci nowych tera-
pii, większej dostępności świadczeń, zmian taryfikacji, zwiększenia liczby badań 
profilaktycznych. Jak również w postaci zwiększonego finansowania Narodowej 
Strategii Onkologicznej. Trzeba pamiętać, że bezpośrednie działania zdefiniowane 
w Strategii i związane z nią rozwiązania organizacyjne oraz działania pociągną za 
sobą wydatki rzędu 5 mld złotych w okresie 10 lat — to oznacza 2,5 mld więcej 
w porównaniu do Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

„Najbardziej interesujące i fascynują-
ce jest to, że jeśli wprowadzimy zapisy 
strategii w życie — takie jak na przykład 
szczepienia HPV — to uratujemy wielu 
ludzi w stosunkowo prosty sposób, choć 
pewnie nie najtańszy, ponieważ szcze-
pionki są kosztowne. 
Chcemy wprowadzić edukację onkologicz-
ną i lekcje o zdrowiu do szkół. Korzystając 
z doświadczeń Narodowego Instytutu Raka 
we Francji zbudujemy portal onkologiczny, 
prowadzony przez Narodowy Instytut On-
kologii. Pacjent musi mieć dostęp do wiary-

godnych i wyczerpujących informacji dotyczących nowotworów, czynników ryzyka, 
diagnostyki, leczenia, w tym również do wskazówek, gdzie ma się leczyć i jaka jest 
jakość opieki. Zakładamy, że pacjentom zaczną pomagać doradcy społeczni, z któ-
rymi będą mogli się kontaktować i uzyskać pomoc w kolejnych krokach leczenia”. 

Sławomir Gadomski

Piotr Rutkowski

Partnerzy debaty

Małgorzata  
Gałązka-Sobotka:

„Potrzebujemy sprawne-
go zarządzania wdraża-
niem strategii, liderem 
powinien być tutaj mini-
ster zdrowia, wsparty cia-
łem doradczym w postaci 
zespołu eksperckiego. Fi-
nansowanie jest także 
niezwykle istotne. Przed 
nami poważna, meryto-

ryczna dyskusja o wzroście danin na cele 
zdrowotne do systemu publicznego, której 
powinna towarzyszyć budowa systemu 
mierzenia efektów leczenia” . 

Szymon  
Chrostowski

„Absolutnie podpisuję 
się pod każdym z modu-
łów z Narodowej Sieci 
Onkologicznej. Potrzeb-
ne jest skrócenie ścieżki 
pacjenta od diagnozy do 
wdrożenia leczenia, znie-
sienie różnic regional-
nych w dostępie do 
świadczeń, „znaczenie 

pieniędzy”, aby oszczędności uzyskiwane 
w refundacji przeznaczane były na zapew-
nienie szybszego i szerszego dostępu do in-
nowacyjnego leczenia. Trzeba znaleźć też 
pieniądze na koordynatorów. Niezbędna też 
jest poprawa współpracy między POZ a on-
kologami. ”.

Robert Zawadzki

„Musimy mieć wiarygod-
ne dane, ale pozyskiwane 
bez nadmiernych proble-
mów i kosztów. Wszystkie 
zaangażowane osoby mu-
szą mieć świadomość, że 
wprowadzanie 
danych i wymienianie się 
nimi — to ogromna war-
tość dodana. Konieczne 

jest tworzenie unitów narządowych i mam  
nadzieję, że nie będzie przy ich budowaniu ta-
kich nadmiernych ograniczeń, których do-
świadczyliśmy przy Breast Cancer Units”.
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DEBATA

Paweł Piotrowski

Andrzej StachnikGrzegorz Rychwalski Paulina Skowronska Anna Kowalczuk

W debacie redakcyjnej portalu mZdrowie.pl 
„Utworzenie Urzędu Nadzoru Farmaceutyczne-
go — koncepcja, korzyści i zagrożenia” udział 
wzięli: wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, 
Główny Inspektor Farmaceutyczny Paweł Pio-
trowski, dyrektor Narodowego Instytutu Leków 
Anna Kowalczuk, prof. Marcin Czech z Insty-
tutu Matki i Dziecka, prezes Izby Gospodarczej 
„Farmacja Polska” Irena Rej oraz Aneta Grzego-
rzewska i Agnieszka Buksowicz również repre-
zentujące IG „FP”, prezes Krzysztof Kopeć i wi-
ceprezes Grzegorz Rychwalski z PZPPF, Marta 
Winiarska z INFARMA, dyrektor biura POLFAR-
MED Paulina Skowrońska oraz Andrzej Stach-
nik, prezes Związku Pracodawców Hurtowni 
Farmaceutycznych. 

Wiceminister Janusz Cieszyński powiedział na 
wstępie dyskusji, że Urząd Nadzoru Farmaceu-
tycznego powstanie w 2020 roku. Odpowiednie 
ustawy zostaną przyjęte w połowie roku, jeszcze 
przed przerwą wakacyjną lub bezpośrednio po 
niej. „Powołamy jednolity urząd nadzoru farma-
ceutycznego, który połączy — ogólnie mówiąc 
— dzisiejsze zakresy działania urzędu rejestracji 
i inspekcji farmaceutycznej” — mówił wiceminister 
zdrowia, dodając, że „utworzenie UNF zalicza się 
do projektów rządowych, które będą realizowane 
od początku nowej kadencji”. 

Najważniejszym powodem jest dążenie do 
wzmocnienia Państwowej Inspekcji Farmaceu-
tycznej i poprawienie nadzoru nad rynkiem leków. 
Dochody Urzędu Rejestracji posłużą do kadrowe-
go i finansowego wzmocnienia inspekcji. 

Główny Inspektor Farmaceutyczny powiedział, 
że przy opracowaniu koncepcji połączenia Inspek-
cji i Urzędu Rejestracji wzorowano się na doświad-
czeniach przy tworzeniu nadzoru finansowego. 
Paweł Piotrowski podkreślał także, iż z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa pacjentów i zapobiegania 
brakom leków jest szalenie ważne, aby wzmocnić 
system nadzoru nad rynkiem. UNF ma objąć syste-
mem nadzoru także rynek diagnostyki, który obec-
nie pozostaje nieuregulowany. 

Tak stanowcze deklaracje przedstawicieli rzą-
du wzbudziły wiele obaw branży farmaceutycznej. 
Chociaż podkreślali pełne poparcie dla wzmac-
niania pozycji i siły GIF, to jednak wysunęli wiele 
wątpliwości, czy połączenie GIF i URPLWMiPB jest 
dobrym pomysłem. „Jeżeli to ma być przeprowa-
dzone tak szybko, w ciągu jednego roku, na pew-
no pojawią się kłopoty” — mówiła Irena Rej. Jej 
zdaniem trzeba przeprowadzić poważną analizę 
zagrożeń, aby połączenie nie przyniosło skutków 
przeciwnych niż zamierzone. Można obawiać się 
zwłaszcza zaburzeń w funkcjonowaniu Urzędu 
Rejestracji.

Również Aneta Grzegorzew-
ska zaapelowała o analizę zagrożeń, 
wskazując, że proces łączenia musi 
wywołać rozproszenie organizacyj-
ne i spowolnienie pracy. Jej zdaniem 
pomysł, aby z pieniędzy zarabianych 
przez Urząd Rejestracji korzystała in-
spekcja jest bardzo dobry, ale można 
go zrealizować bez łączenia tych in-
stytucji. 

O tym, że połączenie dwóch in-
stytucji w jeden urząd może spowo-
dować, że w pierwszych miesiącach 
pewne procesy będą działać mniej 
efektywnie, mówił także wiceminister 
Cieszyński. Tym niemniej w jego oce-
nie powstanie UNF ma wymiar pań-
stwowy i przyniesie pozytywne efekty 
dla systemu. 

„Można się spodziewać, że nowy 
urząd będzie miał problemy z zatrud-
nieniem odpowiedniej kadry, aby wpro-
wadzić efektywny nadzór nad rynkiem 
i zapewnić bezpieczeństwo stosowania 
wyrobów medycznych” — podkreślała 
Paulina Skowrońska.

Anna Kowalczuk zwróciła uwa-
gę, że także Narodowy Instytut Leków 
oraz właściwie wszystkie państwowe 
instytucje nadzorujące ten obszar mają 
problemy kadrowe, wynikające z tego, 
że muszą konkurować na rynku pracy 
z firmami farmaceutycznymi. 

„Bardzo dobrze się dzieje, że prob-
lem wynagrodzeń pracowników pań-
stwowych instytucji został zauważo-
ny” — zgodził się Grzegorz Rychwalski. 
Zapowiedział jednak, że trzeba będzie 
starannie weryfikować nowe regula-
cje, tak aby rzeczywiście wzmocniły 
inspekcję. 

Na inne zagrożenia wskazywał 
Krzysztof Kopeć — czy nie będzie prob-

lemów z wzajemnym uznawaniem in-
spekcji lub wydawaniem certyfikatów. 

Andrzej Stachnik przypomniał 
opóźnienia, które występują obecnie 
w pracy GIF w odniesieniu choćby 
do wystawiania pozwoleń na komory 
przeładunkowe hurtowni czy certy-
fikatów DPD. „Dlatego obawiamy się 
tych zapowiadanych zmian, aby nie 
pojawiły się kolejne, jeszcze większe 
opóźnienia w pracy inspekcji „ — tłu-
maczył prezes ZPHF. 

Agnieszka Buksowicz podkreśliła, 
że trzeba dokładnie przeanalizować, 
czy pojawienie się nowego urzędu 
nie zakłóci obecnej współpracy URPL 
z EMA, udziału GIF w międzynarodo-
wej konwencji współpracy PIC/s oraz 
w MRA, czyli we wzajemnym uznawa-
niu inspekcji z krajami spoza UE.

„Nie ma jednego modelu sprawo-
wania nadzoru nad rynkiem farmaceu-
tycznym przez państwo” — zwrócił 
uwagę prof. Marcin Czech. „Najważ-
niejsze jest to, aby nowe rozwiązanie 
usprawniło działania inspekcji. Prio-
rytetem powinno być, aby pracowało 
jak najwięcej dobrze wyszkolonych 
inspektorów” — podkreślał. 

Zdaniem przedstawicieli branży 
farmaceutycznej walki z nielegalnym 
wywozem leków nie można uznać za 
dobry powód dla tworzenia nowego 
urzędu. Marta Winiarska wskazała, że 
nielegalny wywóz leków nie zostanie 
wyeliminowany, dopóki nie zmieni się 
polityka ustalania cen oficjalnych na 
bardzo niskim poziomie. Przypomnia-
ła od dawna wysuwaną propozycję, 
aby podnosić ceny oficjalne, a jedno-
cześnie zapewnić niski poziom cen 
przez szersze stosowanie instrumen-
tów dzielenia ryzyka.

UNF powstanie  
w przyszłym roku
Urząd Nadzoru Farmaceutycznego będzie miał formę państwowej osoby prawnej. Ministerstwo Zdrowia i GIF 
nadal dążą do przekazania wojewódzkich inspektoratów pod bezpośredni zarząd GIF. Przemysł i eksperci 
z branży farmaceutycznej popierają wzmocnienie i pionizację inspekcji. Mają jednak obawy, czy połączenie GIF 
z Urzędem Rejestracji nie spowoduje dezorganizacji pracy URPLWMiPB i problemów m.in. z uznawaniem decyzji 
polskiej inspekcji na forum międzynarodowym. 

Irena Rej

Krzysztof Kopec

Aneta Grzegorzewska

Marta Winiarska

Agnieszka Buksowicz
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WYWIADOWNIA

— Udało się Panu przeprowadzić dość rzadką 
w naszym kraju operację, a więc połączenia 
dwóch szpitali samorządowych.
— Byłem odpowiedzialny za połączenie Woje-
wódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio ze Szpitalem 
Miejskim w Przemyślu (dawnym 114. Szpitalem 
Wojskowym) oraz dużą przychodnią — Obwo-
dem Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu.

— Wcześniej nie miał Pan żadnych związków 
z Przemyślem. Nie było na miejscu nikogo 
z odpowiednimi kompetencjami?
— Wcześniej pracowałem w sektorze ochrony 
zdrowia, ale dla szpitali prywatnych. Natomiast 
zostałem wybrany m.in. dlatego, że byłem spoza 
... „układu” — to może niewłaściwe słowo, ale 
spoza kręgu ludzi, którzy wszyscy doskonale się 
znają. Tak radykalną operację, w której przecina się 
wiele zależności, wchodzi w paradę wielu wcześ-
niejszym powiązaniom i porozumieniom, musi 
przeprowadzić osoba z zewnątrz. To jest drugi 
— oprócz zgody politycznej — warunek sukcesu. 
Tak to widział zarząd województwa i miał rację.

— Zadanie obejmowało zapewne dwa cele 
— skuteczną operację biznesową oraz zacho-
wanie spokoju społecznego. 
— Dokładnie takie otrzymałem. Największym 
problemem, który dostrzegam, jest ogromna nie-
ufność społeczeństwa do tak zwanych elit, po-
lityków, decydentów, do których i ja należałem. 
Każda próba zmiany jest odbierana z ogromną 
podejrzliwością. Ludzie boją się zmian i podejrze-
wają, że zwykle jest w nich ukryte drugie dno, że 
chodzi o czyjeś prywatne interesy albo o ogra-
bienie lokalnej społeczności z tej jeszcze nie 
największej biedy, którą mają. Takie nastawienie 
wykorzystują niektórzy politycy do zbijania kapi-
tału — dzięki krytykowaniu najbardziej nawet po-
trzebnych decyzji, tylko podejmowanych przez 
ich konkurentów. Ale polityka stanowi problem 
wtórny wobec braku zaufania.

— To z kolei powoduje, że decydenci boją 
się... decydować
— Klucz do reformy służby zdrowia leży dzi-
siaj w przełamaniu ogromnej nieufności spo-

Przełamać 
nieufność 
społeczną
„Najważniejszym warunkiem powodzenia jest kapitał zaufania 

społecznego. Pozornie mamy zgodę co do pewnego minimum 

zmian, które są potrzebne. Ale nie zdołamy ich wprowadzić, jeśli 

nikt nikomu nie ufa. Druga kwestia — to uszanowanie społecznej roli 

szpitala, o której mówiłem. Trzeba ją uwzględniać przy podejmowaniu 

trudnych decyzji i działań, które mają wpływ na lokalną społeczność. 

Warunkiem powodzenia jest też stabilne wsparcie polityczne”  

— mówi Piotr Ciompa, były dyrektor Wojewódzkiego Szpitala  

im. św. Ojca Pio oraz Szpitala Miejskiego w Przemyślu.

łecznej. Drugim problemem jest to, że poza 
największymi miastami każdy szpital w skali 
miasta czy powiatu odgrywa ogromnie waż-
ną rolę w życiu lokalnej społeczności. Często 
to jest największy pracodawca — w dwóch 
przemyskich szpitalach pracowało łącznie 
1937 osób, nie licząc kontraktowców. Dodaj-
my do tego firmy obsługujące, dostawców 
i rodziny tych wszystkich ludzi. Szpital jest 
również bardzo ważnym ogniwem lokalnej 
gospodarki. 
 
— Kto sprzeciwiał się zmianom?
— Działania ograniczające wysokość umów 
i rezygnowanie z usług wieloletnich dostaw-
ców były powodem do krytyki różnych śro-
dowisk. Co ciekawe, krytyka częściowo miała 
charakter ponadpartyjny i z różnych powo-
dów jednoczyła niektórych lokalnych poli-
tyków z PO i PiS. Na szczęście parasol nade 
mną roztoczył zarządu województwa, który 
rozumiał powagę sytuacji i skomplikowane 
uwarunkowania operacji. Poseł opozycji par-
lamentarnej na wspólnej z pełnomocnikiem 
tych spółek konferencji prasowej bronił ich 
zatrudnienia w szpitalu, żerując na lękach 
pacjentów i strasząc apokaliptycznymi skut-
kami zmian dla zdrowia i życia Przemyślan. 
Zapowiedział, że proces połączenia będzie 
skontrolowany przez NIK — i kontrola przy-
szła po dwóch miesiącach, chociaż ze stron 
internetowych Delegatury NIK w Rzeszowie 
wynikało, że nigdy wcześniej nie przepro-
wadziła kompleksowej kontroli szpitala na 
Podkarpaciu. 

— Jakie są finansowe efekty połączenia?
— Przez dwa lata, po raz pierwszy od dawna, 
właściciel nie musiał pokrywać straty. W po-
łowie 2018 roku połączony szpital w Prze-
myślu miał najlepsze wyniki ekonomiczne 
spośród wszystkich szpitali należących do 
samorządu województwa podkarpackiego. 
Notabene, tych informacji w protokole NIK 
nie uświadczysz, bo zaistniały po kontro-
lowanym okresie, ale przecież jako skutek 
połączenia.

— Wnioski dla systemu?
— Skoncentruję się na tych wnioskach, 
o których jeszcze nie słyszałem w deba-
tach publicznych. Należy poważnie roz-
ważyć wyjęcie SPZOZów spod działania 
ustawy o finansach publicznych. Podmiot, 
który de facto jest przedsiębiorstwem, 
nie może funkcjonować w pragmatyce 
urzędu państwowego. Nikt nie stawia tego 
problemu, nikt też nie liczy szkód, jakie 
z tego powodu powstają. Problemem jest 
niski poziom badania ksiąg SPZOZ-ów 
przez biegłych rewidentów. Jedynowładz-
two dyrektora SPZOZ — to patologia. 
Bezwartościową atrapą są tak zwane rady 
społeczne. Zasiadałem w kilku i wszędzie 
czułem się bezradny. To wina ustawodaw-
cy. Rady powinny zostać sprofesjonalizo-
wane i wyposażone w realne kompeten-
cje nadzorcze

— Eksperci postulują przekształcanie ma-
łych szpitali w zakłady opiekuńczo-leczni-
cze. W Przemyślu tego nie zrobiliście.
— Właśnie, że zrobiliśmy, tylko „na około”. 
Końcowy efekt wprowadzonych w Prze-
myślu zmian jest właśnie taki, że w dawnej 
siedzibie szpitala miejskiego działa dzisiaj 
ZOL prowadzony przez Caritas. Pierwot-
nie miał go prowadzić szpital wojewódzki, 
ale rozżalone za likwidację działalności 
szpitalnej w tym miejscu miasto, jako 
właściciel budynków, postawiło zaporowe 
warunki, które zmuszałyby szpital do zna-
czącego dotowania zakładu. Realistyczne 
warunki otrzymał Caritas. Szpital zawarł 
z Caritasem porozumienie o współpra-
cy — przekazał zbędne wyposażenie po 
Szpitalu Miejskim i przekazuje pacjentów 
wymagających długotrwałej opieki, a nie 
hospitalizacji. Zmniejsza w ten sposób 
obłożenie własnych oddziałów, nie do-
płacając do tego, a ryzyko korytarzowych 
hospitalizacji spadło. 

rozmawiał — Krzysztof Jakubiak

Pełen tekst wywiadu jest dostępny na portalu mZdrowie.pl

Poza 
największymi 
miastami każdy 
szpital w skali 
miasta  
czy powiatu 
odgrywa 
ogromnie 
ważną rolę 
w życiu lokalnej 
społeczności.
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Włoskie antybiotyki
Według danych Eurostatu w 2018 roku kraje Unii 
Europejskiej wyprodukowały antybiotyki o łącznej 
wartości 2,97 mld euro. Największym unijnym pro-
ducentem antybiotyków w 2018 roku były Włochy, 
z których pochodzi ponad jedna trzecia produkcji 
(antybiotyki o wartości 1,02 mld euro, 34 proc. całej 
produkcji UE). 

Przybywa robotów 
chirurgicznych

Ósmego polskiego robo-
ta da Vinci uruchomiono 
w Mazowieckim Szpitalu 
Wojewódzkim im. św. Ja-
na Pawła II w Siedlcach. 
Pozostałe pracują w War-
szawie (trzy, w tym jeden 
w Mazowieckim Szpitalu 
Onkologicznym w Wie-
liszewie pod Warszawą) 
oraz Białymstoku, Krako-
wie, Poznaniu i Wrocła-

wiu. Roboty chirurgiczne najczęstsze zastosowanie 
znajdują w chirurgii ogólnej, ginekologii i urologii. 
Coraz częściej stosuje się je również w chirurgii 
klatki piersiowej oraz chirurgii głowy i szyi. Na całym 
świecie działa już 5,3 tys. urządzeń da Vinci, a przy 
ich pomocy wykonano ponad 6 mln operacji. 

Czystsze powietrze  
— to szybki spadek 
zachorowalności 

„Zmniejszenie ekspozycji 
na zanieczyszczenia po-
wietrza natychmiastowo 
i znacząco wpływa na wy-
niki zdrowotne” — twierdzi 
prof. Dean Schraufnagel, 
główny autor raportu Ame-
rican Thoracic Society „Ko-
rzyści zdrowotne redukcji 
zanieczyszczeń powietrza”. 
Według badań, poprawa ja-
kości powietrza przyniosła 
szybki i zaskakujący efekt 
zdrowotny i zmniejszenie 

zachorowalności na choroby płuc i układu sercowo-
-naczyniowego.
Od pierwszego tygodnia zakazu palenia w Irlandii na-
stąpił 13-procentowy spadek umieralności z jakiejkol-
wiek przyczyny, 26-procentowe zmniejszenie ilości 
nowych przypadków choroby niedokrwiennej serca, 
32 proc. mniej udarów mózgu i 38-proc. mnie kry-
zysów związanych z przewlekłą obturacyjną chorobą 
płuc (POChP). Co ciekawe, największe korzyści w tym 
przypadku odnotowano wśród osób niepalących.

Epidemia otyłości
W ciągu niespełna 30 lat podwoił się w Polsce od-
setek dzieci z nadwagą, a ponad połowa dorosłych 
z krajów należących do OECD jest zagrożona cho-
robami związanymi z otyłością
Raport Health at a Glance 2019 ujawnia, że w 2017 r. 
na nadwagę lub otyłość cierpiało 58 proc. dorosłych 
z 23 krajów należących do Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W tym względzie 
Chile, Meksyk i Stany Zjednoczone są rekordzista-
mi. BMI powyżej normy miało tam ponad 70 proc. 
dorosłej populacji. Natomiast w Japonii to jedynie 
25,9 a Korei 33,7 proc. Polska znalazła się nieco poni-
żej średniej — 53.3 proc. osób z nadwagą lub otyłością. 

Co nas czeka

Karolina Kowalska (Rzeczpospolita), Klara Klinger 
(Dziennik Gazeta Prawna) i Agnieszka Katrynicz (ISB 
Zdrowie) poszukują odpowiedzi na pytania Krzysztofa 
Jakubiaka (mZdrowie.pl): co nas czeka w przyszłym ro-
ku w systemie ochrony zdrowia, jakie wyzwania stoją 
przed rządem i ministrem zdrowia, kto zgłosi roszcze-
nia i dlaczego kolejki do lekarzy nie stanowią już naj-
większego problemu polskiej służby zdrowia A.D. 2020.

Wojciech Witkiewicz

Dean Schraufnagel

PODCASTY: CO SŁYCHAĆ? — ANCHOR.FM/MZDROWIE

Uwaga, uwaga nadchodzi e-recepta

Janusz Cieszyński (MZ) i Marek Tomków (NRA) tłuma-
czą, dlaczego wejście w życie obowiązku wystawiania 
recept w postaci elektronicznej od 8 stycznia 2020 nie 
spowoduje końca świata. 

Rozczarowania i sukcesy  
mijającego roku (vol. 2)

Analizujemy rok 2019 w ochronie zdrowia 
— wspólnie z Krzysztofem Łandą i Robertem Ru-
sakiem. Co się dobrego zdarzyło w 2019 roku?

Co nowy-stary minister zdrowia  
ma przed sobą do zrobienia

I czy będzie mu w przyszłym roku łatwiej (rośnie 
doświadczenie) czy też trudniej (rosną wyzwania) 
— zastanawiają się Michał Dobrołowicz (RMF FM), 
Mariusz Gierej (mPolska24.pl) oraz Krzysztof Jaku-
biak (mZdrowie.pl). 

Co szósta e-recepta pozostaje niewykupiona

Profesor Przemysław Kardas przedstawia wyni-
ki pierwszych analiz e-recept. Pacjenci nie wykupili 
około 20 proc. wszystkich e-recept wystawionych 
w 2018 roku. Ku zaskoczeniu analityków, najlepiej re-
alizują e-recepty osoby starsze, mające ponad 75 lat. 
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NA AGENDZIE

Metformina made in China co się wydarzy

Druga strona medalu

Guido Rasi,  
dyrektor wykonawczy EMA 
Poziomy zanieczyszczeń 
NDMA obserwowane 
w lekach zawierających 
metforminę spoza ob-
szaru UE są bardzo niskie 
i wydaje się, że występują 
na poziomie lub nawet 
poniżej poziomu ekspo-
zycji, na który mogą być 
narażeni ludzie z innych 
źródeł, włączając w to żywność i wodę. 
Pacjenci w UE powinni kontynuować 
przyjmowanie metforminy jak dotychczas. 
Ryzyko wynikające z braku odpowiedniego 
leczenia cukrzycy znacznie przewyższa 
wszelkie możliwe skutki niskich poziomów 
NDMA obserwowanych w badaniach 
— komunikuje Europejska Agencja Leków.

Prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek,  
ekspert Instytutu Farmaceutycznego: 
Nowe instrumentarium 
i nowa wiedza wykorzy-
stywane są do dodat-
kowego sprawdzania 
leków badanych lata 
temu pod nowym ką-
tem. Sprawdzane są nie 
kontrolowane wcześniej 
zagrożenia. Możemy 
zatem spodziewać się 
kolejnych alarmów w sprawie kolejnych 
leków. Niektóre mogą okazać się mniej 
groźne — ale lekceważyć nie można 
żadnego. Świat — a w ślad za nim Pol-
ska — zbyt mocno zawierzył chińskim 
wytwórcom substancji czynnych. Najlep-
szym rozwiązaniem byłoby szersze uru-
chomienie produkcji substancji czynnych 

w Polsce. Mielibyśmy nad ich jakością 
i obrotem lepszą kontrolę.

Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej FAR-
MACJA POLSKA:  
To nie jest tak, że chińscy 
producenci wytwarzają 
leki, nie zważając na obo-
wiązujące na całym świe-
cie procedury. Oni prze-
strzegają tych procedur, 
na dodatek poddają się 
audytowi europejskich 
odbiorców swoich pro-
duktów i stosują do zaleceń po audytach. 
Musimy sami zadbać o swoje bezpieczeń-
stwo lekowe i starać się zawsze mieć al-
ternatywę dla importowanych produktów, 
choćby na wypadek awarii czy kłopotów 
z dostawami. Zdaję sobie jednak sprawę 
z tego, że nie jest możliwe wyproduko-
wanie w Polsce wszystkich niezbędnych 
substancji czynnych do produkcji leków na 
wszelkie schorzenia, dlatego powinniśmy 
zacząć od tych cząsteczek, które wykorzy-
stywane w leczeniu chorób najpowszech-
niejszych.

Szymon Chrostowski, prezes Fundacji 
„Wygrajmy Zdrowie”: 
Trzeba sprawdzać i eli-
minować te zagrożenia 
jedno po drugim, ulep-
szać. Jeśli chodzi zatem 
o wnioski z doniesień 
o zagrożeniach, jakie nie-
sie za sobą odnalezienie 
NDMA w metforminie 
— oprócz oczywistych 
negatywów, należy zauważyć tę pozytyw-
ną informację, że jednak, mimo wszystko, 

trwa proces udoskonalania leków i ich 
sprawdzania. Także w Polsce działa system 
zgłaszania różnych działań niepożądanych 
leków dostępnych na rynku, jednak nie jest 
on w pełni wykorzystany.

Bogna Cichowska-Duma,  
dyrektor generalna INFARMA 
INFARMA od dawna pro-
wadzi dialog z osobami 
odpowiedzialnym za 
system ochrony zdrowia, 
wskazując, że priorytetem 
państwa powinno być 
zapewnienie bezpieczeń-
stwa lekowego Polaków, 
np. poprzez zapobieże-
nie kryzysowi lekowemu. 
Konsekwencje niedofinansowania budżetu 
lekowego i niewdrożenia rozwiązań za-
pobiegającym kolejnym kryzysom mogą 
być bardzo dotkliwe dla społeczeństwa. 
Optymalnym rozwiązaniem byłoby jak 
najszybsze podjęcie decyzji o zwiększeniu 
budżetu na refundację leków, aby osiągnąć 
17-procentowy próg wydatków na leki.

Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego 
Związku Pracodawców  
Przemysłu Farmaceutycznego: 
Działać trzeba szybko, 
nie czekając na oficjalne 
stanowisko UE. Już dziś 
prawie co drugi Polak 
obawia się braku leków 
w aptekach, a wśród 
obawiających się aż 
74 proc. doświadczyło 
takiej sytuacji. Pilnie mu-
simy uniezależnić pol-
skich pacjentów od chińskich dostaw.

W 
onkologii dzieje się źle 
— krzyczy opozycja. W on-
kologii po raz pierwszy 

reforma — mówi rząd. Przeciętny 
obywatel nie ma szans, by się zorien-
tować, jak naprawdę jest. A prawda 
leży po środku. 

Nie jest tak, że poprzednie rządy nic 
nie zrobiły. Były prowadzone pro-
gramy doposażenia placówek onko-
logicznych w sprzęt, wprowadzono 
kartę DILO — szybkiej diagnostyki 
i leczenia onkologicznego. Ale też 
doprowadzono do rozdrobnienia 
świadczenia usług onkologicznych. 
Pozwolono na ekspansję prywatnych 
placówek, które „wybierają rodzynki 
z ciasta” — najbardziej dochodowe 
procedury, a skomplikowane i nie-
dochodowe przypadki odsyłają do 
placówek publicznych. 

Temu procederowi sprzyjało lokalne 
zapotrzebowanie polityczne. Każdy 
polityk, gdy zbliżają się wybory, chce 
mieć sukces. Wielu upatrywało go 
w … założeniu placówki lub oddziału 
onkologii czy radioterapii, choć nie 
było takiej potrzeby. 

W efekcie 2500 placówek zajmuje się 
onkologią, a onkologów mamy ok. 
900. Czysty absurd. W ilu z tych pla-
cówek pracuje ćwierć onkologa? 

Taką rzeczywistość odziedziczył rząd 
PiS i jest jego ogromną zasługą, że 
postawił dobre diagnozy. Rzeczywiście 
rozpoczął reformy. Tworzy Narodową 
Strategię Onkologiczną i chce zracjo-
nalizować wykorzystanie zasobów 
tworząc Narodową Sieć Onkologicz-
ną. Mają działać ośrodki referencyjne, 
podejmujące lub zatwierdzające decy-

zje co do sposobu leczenia i powiąza-
ne z nimi placówki, gdzie to leczenie 
się w większości przypadków odbywa. 

Wprowadzenie sieci oznacza jednak, 
że trzeba będzie zamknąć ośrodki 
czy też oddziały „onkologiczne” tylko 
z nazwy. Będziemy wtedy obserwo-
wać interesujące zjawisko.

W momencie, gdy minister będzie 
chciał zamknąć „onkologiczny” od-
dział, to wszyscy miejscowi politycy 
— niezależnie od barw partyjnych 
— rzucą się „Rejtanem”, by go bronić. 
Kto wie, może się nawet oflagują 
i zrobią protest głodowy. To łatwiejsze 
niż przekonać wyborców, że zmiana 
jest racjonalna i korzystna dla pacjen-
tów. Z tymi egzotycznymi, lokalnymi 
koalicjami będzie się musiał zmierzyć 
minister zdrowia. Żeby nim być, trze-
ba mieć naprawdę dużo zdrowia.

Onkologiczne pole politycznej bitwy

Zdrowie w eterze
Będziemy wzbogacać zasoby 
internetowego radia mZdrowie.pl 
o kolejne audycje z udziałem ekspertów 
zdrowotnych. Mniej lub bardziej na serio 
prowadzone dyskusje dotyczyć będą 
niewątpliwie poważnych tematów. 
Słuchanie podcastów jest w modzie!

Forum w Krynicy
Na początku września tradycyjnie 
odbędzie się kolejne Forum 
Ekonomiczne, a jego częścią 
tradycyjnie będzie Forum 
Ochrony Zdrowia, którego 
patronem medialnym tradycyjnie 
będzie portal mZdrowie.pl, który 
tradycyjnie wykorzysta to spotkanie 
najważniejszych ludzi z branży 
medycznej i farmaceutycznej do 
ciągnięcia za język, wyczuwania 
kierunków zmian oraz szukania 
powodów do optymizmu. Jest 
nadzieja, że tradycyjnie w krynickich 
lasach obrodzą zdrowe rydze, a na 
krynickim deptaku obrodzą politycy 
zdrowotni.

Guido Rasi

Łukasz Kaczmarek

Irena Rej

Szymon Chrostowski

Bogna  
Cichowska-Duma

Krzysztof Kopeć

Mapy zdrowotne świata
W styczniu Modern Healthcare 
Institute, wydawca portalu 
mZdrowie.pl, organizuje debatę 
redakcyjną poświęconą obecności 
Polski w międzynarodowym projekcie 
Global Burden of Disease. Spotkanie 
będzie miało charakter dyskusji 
eksperckiej, warsztatowej, z udziałem 
przedstawiciele wszystkich istotnych 
grup interesariuszy.

Polityka Lekowa pod lupą
W styczniu odbędzie się kolejna 
konferencja „Polityka Lekowa 
— Update”, poświęcona monitorowaniu 
i analizie jak wdrażany jest strategiczny 
dokument rządowy Polityka Lekowa 
Państwa 2018-2020. 

Mariusz Gierej 


