
Leki biologiczne wciąż pozostają słabo wykorzystaną 
szansą. Liczba pacjentów leczonych innowacyjnymi 
biologicznymi terapiami rośnie wolno 
z powodu wysokich kosztów. Wprowadzanie 
biosimilarów ogranicza wydatki płatnika, 
ale nie przynosi radykalnego wzrostu 
dostępności. Formalne ograniczenia, 
procedury i sztywne zapisy programów 
lekowych nie nadążają za rozwojem 
technologii. Ale zbliża się moment, 
kiedy pierwsze cząsteczki 
biologiczne trafią do innych form 
refundacji, dzięki temu że ceny 
spadły nawet o ponad 90 proc.

Droga do systemu 
ochrony zdrowia oparte-
go na wartości wydaje się 
długa i wyboista. Brakuje 
pieniędzy, czasu i no-
wych nawyków. Inicjaty-

wa jest w większości oddolna, wypływa ze 
strony środowisk lekarskich, organizacji pa-
cjenckich i ekspertów. Podejmują oni próby 
usystematyzowania danych gromadzonych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Prezes Funduszu Adam Niedzielski wspiera, 
podkreślając, że niezbędny jest rozwój anali-
tyki i kultury mierzenia. Twierdzi również, że 
badanie satysfakcji pacjenta – to nie fanabe-
ria, tylko ważny element, stanowiący pod-
stawę działania dla świadczeniodawców. 
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmie-
lowiec sugeruje odwrócenie proporcji środ-
ków, które są przekazywane na lecznictwo 
szpitalne oraz na profilaktykę zarówno pier-
wotną, jak i wtórną. Podkreśla też, że z per-

spektywy pacjenta najistotniejsze jest bez-
pieczeństwo i jakość udzielanych świadczeń 
zdrowotnych.
Natomiast dr Jerzy Friediger, członek pre-
zydium Naczelnej Rady Lekarskiej wska-
zuje na inną nierównowagę w systemie: 
„W Polsce pacjenci są leczeni przede 
wszystkim w szpitalach, a nie w otwartej 
opiece zdrowotnej. Jeśli sobie z tym nie 
poradzimy, to nie mamy co mówić o Value 
Based Healthcare”. 

Pierwsze duże badanie 
polskich słuchaczy pod-
castów pokazało, że ich 
słuchanie przynajmniej 
raz w miesiącu deklaruje 
27 proc. dorosłych pol-

skich internautów. Dwie trzecie z nich zaczę-
ło korzystać z internetowych audycji w ciągu 
ostatniego roku. W ten sposób osiągnęliśmy 
już poziom średniej europejskiej, co potwier-
dza opinię o naszym narodzie jako społeczno-
ści trendsetterów i innowatorów. 
Polski podcasting na razie opanowali nieza-
leżni, indywidualni autorzy. Część z nich – to 
youtuberzy, którzy odkryli drugą ścieżkę nada-
wania kontentu – pozbawioną obrazków, czy-

sto dźwiękową. Ciekawą sprawą jest wysoka 
gotowość do płacenia za możliwość wysłu-
chania audycji. Spośród polskich słuchaczy już 
18 proc. korzysta z płatnych stron lub aplikacji, 
a 28 proc. deklaruje, że byliby skłonni zapłacić. 
Co jeszcze ciekawsze, podcastów słucha-
ją „wykształceni, lepiej zarabiający, z dużych 
ośrodków”: 80 proc. mieszka w miastach, 
ponad połowa ma wyższe wykształcenie, 
79 proc. z nich interesuje się kulturą a 40 proc. 
czyta książki przynajmniej raz w tygodniu. 
Ten trend wpisuje się również w rozwój płat-
nego internetowego radia, gdzie za kilkanaście 
złotych miesięcznie użytkownicy mogą słu-
chać dowolnie komponowanych list utwo-
rów, pozbawionych reklam. Światowe dane 

rynku reklamowego wykazały, że w 2019 ro-
ku na podcasty wydano okrągły miliard dola-
rów, a prognozy zakładają tegoroczny wzrost 
o 35 proc. NIe ma drugiego medium, który by 
rosło tak szybko.
Innymi słowy warto słuchać podcastów, 
a zwłaszcza audycji mZdrowie. Nie dość, że 
ciekawe, to jeszcze darmowe! I pozytywnie 
wpływają na wizerunek – każdy słuchacz ma 
pełne prawo poczuć się trendsetterem, czyta-
jącym książki oraz wykształconym i lepiej za-
rabiającym. 
Zapraszamy do kliknięcia w banner na stronie 
głównej portalu www.mzdrowie.pl lub wy-
szukania naszych audycji np. na Spotify czy 
Anchor.FM. 
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FAKTY KADRYPRAWO

Salomonowy wybór 
szczepionki  
na pneumokoki

Rada Przejrzystości AOTMiT 
uznała, że obie dostępne szcze-
pionki na pneumokoki zasługują 
na rekomendację. Uznano za 
zasadne stosowanie w ramach 
Programu Szczepień Ochronnych 
zarówno trzynastowalentnego 
Prevenaru jak i dziesięciowalen-
tnego Synflorixu. 
„Nie odnaleziono badań ekspery-
mentalnych oceniających ewen-
tualne różnice w skuteczności 
klinicznej pomiędzy szczepion-
kami PCV-10 i PCV-13 w odnie-
sieniu do występowania IChP 
i innych chorób wywołanych 
przez pneumokoki, ani też w od-
niesieniu do zgonów powodo-
wanych tymi infekcjami” — głosi 
opinia Rady. 

Domowa chemioterapia

Narodowy Fundusz Zdrowia stwo-
rzy chorym przyjmującym che-
mioterapię możliwość leczenia 
w domu, dzięki zastosowaniu spe-
cjalnych infuzorów. „Pacjent bę-
dzie musiał stać się menedżerem 
własnego zdrowia, w pewnym 
sensie wziąć na siebie w odpowie-
dzialność, kontrolować działanie 
sprzętu itd. Jednak to rozwiązanie 
wpisuje się w potrzeby współczes-
nych pacjentów” – podkreśla Bea-
ta Ambroziewicz.

Instrukcja obsługi 
antyszczepionkowca

Główny Inspektorat Sanitarny 
i Naczelna Izba Lekarska opub-
likowali wspólny komunikat, 
który precyzuje obowiązki lekarza 

prowadzącego szczepienia. Do-
kument porządkuje m.in. zakres 
obowiązków lekarza dotyczących 
udzielania pacjentowi informacji 
o szczepionce. 

Czerwone światło  
dla CAR-T

Prezes Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji w swojej 
rekomendacji dla Ministra Zdro-
wia zaproponował odrzucenie 
dwóch wniosków dotyczących 
CAR-T, złożonych w ramach 
ratunkowego dostępu do techno-
logii lekowych. Pierwszy dotyczył 
pacjenta z chłoniakiem, a drugi 
— pacjenta pediatrycznego z ostrą 
białaczką limfoblastyczną. 

Instytut Kardiologii 
będzie rozbudowany

Rząd przygotowuje wieloletni 
plan inwestycyjny Narodowego 
Instytutu Kardiologii. Budżet 
państwa sfinansuje rozbudowę 
i modernizację infrastruktury 
ośrodka w Aninie. Program zakła-
da budowę nowych obiektów oraz 
przebudowę istniejących. 

Zniesienie limitów 
w czterech specjalnościach

Ministerstwo Zdrowia zapowiada 
zniesienie limitów na wizyty 
u lekarzy specjalistów w neuro-
logii, ortopedii, endokrynologii 
i kardiologii. „Znoszenie limitów 
to dobry kierunek. Sprawdził się 
na przykład w ubiegłym roku 
w wypadku rezonansu magne-
tycznego, tomografii kompute-
rowej, operacji zaćmy i endo-
protezoplastyki" — mówi Adam 
Niedzielski, prezes NFZ.

„Obserwacje  
Modern Healthcare Institute”

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

NSA osłabia limit 
„1 procent”

Naczelny Sąd Administracyjny 
wydał 4 lutego pięć orzeczeń 
w sprawach, które dotyczyły 
„przepisu 1 proc.”, uznając że nie 
dotyczy on przekroczenia limitu 
wskutek zmiany właściciela 
apteki. 
Zakończone postępowania do-
tyczyły sytuacji, gdy w wyniku 
przejmowania spółek prowa-
dzących apteki, zezwolenia 
przechodziły na podmioty 
przejmujące zgodnie z zasadą 
sukcesji uniwersalnej, zapisaną 
w Kodeksie Spółek Handlowych. 
Naczelny Sąd Administracyj-
ny uznał, że z kompetencji do 
odmowy wydania zezwolenia 
w określonej sytuacji (np. prze-
kraczania progu 1 proc.) nie 
można wywodzić kompetencji 
do odmowy zmiany zezwolenia. 

TSUE: co wolno ustalać 
producentom leków

Trybunał Sprawiedliwości określił 
kryteria pozwalające ustalić, jakie 
porozumienia firm innowacyjnych 
i generycznych nie łamią prawa 
konkurencji Unii Europejskiej. 
W wyroku Generics (UK) 
i in. (C-307/18), ogłoszonym 

30 stycznia 2020 r., Trybu-
nał określił kryteria mające 
zastosowanie do kwalifika-
cji ugód w sporach między 
uprawnionym z patentów 
między właścicielem patentu 
a wytwórcami produktów ge-
nerycznych w świetle zakazu 
praktyk lub porozumień, któ-
rych celem lub skutkiem jest 
ograniczenie konkurencji (art. 
101 TFUE), oraz zakazu naduży-
wania pozycji dominującej (art. 
102 TFUE). 

W 2020 roku liczenie 
kosztów po staremu

Ministerstwo Zdrowia po raz 
kolejny rozpoczyna prace 
nad nowymi standardami 
rachunku kosztów. Nowe za-
sady dotyczyć miały 7,5 tys. 
świadczeniodawców, ale 
opracowana w ubiegłym ro-
ku propozycja nie zostanie 
wdrożona. Powstanie nowy 
projekt, przygotowany od 
podstaw. Resort deklaruje, 
że projekt zostanie opra-
cowany i przekazany do 
konsultacji publicznych na 
początku II kwartału 2020 r. 

Powstaną rejestry 
hipercholesterolemii 
rodzinnej i operacji 
naczyniowych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 
utworzenie dwóch nowych re-
jestrów — hipercholesteloremii 
rodzinnej, który poprowadzi 
GUMed, a także operacji naczy-
niowych — który powierzono 
Pomorskiej Akademii Medycz-
nej w Szczecinie. 
Rejestry będą prowadzone w po-
staci elektronicznej. 

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.

wydawca:  
Modern Healthcare Institute sp. z o.o.,  
REGON: 368041956,  
NIP: 522-309-80-85,  
KRS: 0000690383, 
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— redaktor
Bartłomiej Leśniewski  
— redaktor

skład i łamanie: TaKar

Minister Zdrowia uhonorował 
wyróżnieniem prof. Agatę Szulc 
z Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz prof. Piotra Ga-
łeckiego z Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi — autorów podręcz-
nika do kształcenia studentów 
kierunku lekarskiego w zakresie 
psychiatrii.

Prof. Janusz Heitzman został 
pełnomocnikiem ministra zdro-
wia do spraw psychiatrii sądowej. 
Równocześnie na stanowisku 
dyrektora Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie zastą-
piła go prof. Halina Sienkiewicz-
-Jarosz.

Dr hab. Marcin Zieliński, dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego Chorób 
Płuc w Zakopanem, został nowym 
konsultantem krajowym w dzie-
dzinie torakochirurgii. Wcześniej 
był nim obecny marszałek Senatu 
prof. Tomasz Grodzki.

Józefa Szczurek-Żelazko jest 
nowym przewodniczącym mi-
nisterialnego zespołu do spraw 
zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży. Przejęła tę funkcję po 
Zbigniewie J. Królu. 

Dorota Korycińska została pre-
zesem Ogólnopolskiej Federacji 
Onkologicznej, nowej organizacji 
powołanej przez osiem fundacji 
i stowarzyszeń pacjenckich. 

Stephen Hahn, onkolog, został 
nowym szefem FDA, czyli ame-
rykańskim komisarzem ds. leków 
i żywności. Przed nominacją był 
szefem do spraw medycznych 
w teksańskim MD Anderson Can-
cer Center.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska 
została ponownie wybrana na 
stanowisko prezesa Naczelnej 
Rady Aptekarskiej.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Koen Lenaerts

Adam Niżankowski

Adam Niedzielski

Roman Topór-Mądry

prof. Piotr Gałecki, prof. Agata Szulc
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wyróżnieniem prof. Agatę Szulc 
z Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz prof. Piotra Ga-
łeckiego z Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi — autorów podręcz-
nika do kształcenia studentów 
kierunku lekarskiego w zakresie 
psychiatrii.

Prof. Janusz Heitzman został 
pełnomocnikiem ministra zdro-
wia do spraw psychiatrii sądowej. 
Równocześnie na stanowisku 
dyrektora Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie zastą-
piła go prof. Halina Sienkiewicz-
-Jarosz.

Dr hab. Marcin Zieliński, dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego Chorób 
Płuc w Zakopanem, został nowym 
konsultantem krajowym w dzie-
dzinie torakochirurgii. Wcześniej 
był nim obecny marszałek Senatu 
prof. Tomasz Grodzki.

Józefa Szczurek-Żelazko jest 
nowym przewodniczącym mi-
nisterialnego zespołu do spraw 
zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży. Przejęła tę funkcję po 
Zbigniewie J. Królu. 

Dorota Korycińska została pre-
zesem Ogólnopolskiej Federacji 
Onkologicznej, nowej organizacji 
powołanej przez osiem fundacji 
i stowarzyszeń pacjenckich. 

Stephen Hahn, onkolog, został 
nowym szefem FDA, czyli ame-
rykańskim komisarzem ds. leków 
i żywności. Przed nominacją był 
szefem do spraw medycznych 
w teksańskim MD Anderson Can-
cer Center.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska 
została ponownie wybrana na 
stanowisko prezesa Naczelnej 
Rady Aptekarskiej.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Koen Lenaerts

Adam Niżankowski

Adam Niedzielski

Roman Topór-Mądry

prof. Piotr Gałecki, prof. Agata Szulc
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Resort zdrowia podobno rozważa pomysł 
karania pacjentów, którzy najpierw umawia-
ją się na wizyty, a potem nie dość, że nie 
przychodzą w oznaczonym terminie, to nie 
są uprzejmi odwołać zaplanowanej wizyty. 
O pomyśle ciepło wypowiedział się minister 
Łukasz Szumowski komunikując, że decyzja 
w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale jest 
„w fazie analiz”. 

Jednym z rozwiązań, jakie postulują, jest 
wprowadzenie pewnej formy odpłatności za 
niestawienie się u specjalisty. "Rozważamy 
różne możliwości rozwiązania tego proble-
mu, tak by na tym rozwiązaniu skorzystało 
jak najwięcej pacjentów" – precyzuje resort. 
Według nieoficjalnego taryfikatora, pozosta-
jącego oczywiście jedynie w sferze plotek, 
mandat za nieodwołanie wizyty miałby wyno-
sić jakieś 20 zł.

Pomysł jest świetny. Rzeczywiście – pacjenci, 
którzy nie odwołują swoich wizyt, blokują 
terminy, powodują straty, więc coś z tym 
trzeba zrobić. Pomysł jednak należy rozwinąć. 
Przecież nie może być tak, że karani za nieso-
lidność czy niepunktualność mogą być tylko 
pacjenci, a inni interesariusze systemu – to 
już nie.

Ułóżmy zatem taryfę. Pacjent za nieodwoła-
nie wizyty będzie musiał zapłacić 20 zł. A za-
tem ile powinien zapłacić lekarz, który spóźni 
się do pracy pół godziny? – niech będzie 
40 zł. Jeśli spóźni się o godzinę (zdarza się, 
każdy to wie) – to już 70 zł. Jeśli nie przyjdzie 
do pracy w ogóle – to każdy pacjent, którego 
wizytę trzeba było z tego powodu odwołać, 
powinien dostać... 100 zł? W końcu pacjent 
też ponosi konkretne koszty związane z od-
wołaniem wizyty. Musi zwolnić się z pracy 
i pojechać do przychodni lub szpitala. Jeśli 
oznacza to dojazd z małego miasteczka do 
najbliższej aglomeracji – trzeba liczyć, że cały 
dzień jest na straty. 

Tylko kto pacjentowi miałby za odwołanie 
wizyty zapłacić? Gdyby winien był przykłado-
wy lekarz – niech zapłaci z własnej kieszeni. 
A gdyby się rozchorował i po prostu nie mógł 
przyjść do pracy – niech płaci ZUS.

Idźmy dalej tą drogą. Jeśli do przychodni nie 
można się dodzwonić, mimo ponawianych 

prób przez 30 minut – 
wtedy należy się kara 
10 zł. Prawdziwą żyłą 
złota mogą się okazać 
Szpitalne Oddziały Ra-
tunkowe. Tam przecież 
padają wszelkie rekordy 
spóźnialstwa. Ile na-
leży się pacjentowi za 
godzinę czekania? Tu 
też otwarte pozostaje pytanie, kogo obciążyć 
karą. Lekarza, który pacjenta na SOR nie przy-
jął, bo przeprowadzał pilną operację innego 
pacjenta? Czy dyrektora szpitala, który nie 
pomyślał na czas o zorganizowaniu zastęp-
stwa i skompletowania wystarczającej obsady 
dyżuru?

I niech nie będzie wyjątków. Ludzie cierpiący 
na choroby rzadkie czekają na dawno obie-
cywany plan długie lata. Jaka powinna być 
kara dla rządu za opóźnienie planu dla trzech 
milionów pacjentów, skoro jeden pacjent 
zapłaci 20 zł? 

Kto jeszcze? Szpitale miesiącami czekają 
na pieniądze, które im się należą od NFZ. 
A przecież Fundusz powinien płacić w termi-
nie – więc niech płaci. Odsetki, mandat albo 
grzywnę – ale kara być musi.

Przykłady, że różnych uczestników systemu 
ochrony zdrowia można karać za niesłow-
ność, niesolidność, opóźnienia – można 
mnożyć w nieskończoność. Stwórzmy kom-
pleksowy system kar, odpowiednio rozbudo-
wany i dotyczący wszystkich, od grubych ryb 
po maluczkich.

Jak już ten karomierz zbudujemy, w sprawach 
spornych rozstrzygać powinny sądy. Z niepo-
kojem wyczekuję pierwszej sprawy tego typu. 
Na przykład ukarany za nieodwołanie wizyty 
pacjent odwołuje się od tej decyzji. Argumen-
tuje, że owszem próbował wizytę odwołać, 
ale nie mógł się do przychodni dodzwonić. 
Numer przychodni wykręcał w godzinach jej 
urzędowania ileś razy, na infolinii spędził ileś 
minut w oczekiwaniu na połączenie. Gdy się 
nie doczekał, machnął ręką i wizyty nie odwo-
łał. Co na to sąd? To będzie ciekawy wyrok. 
Oby tylko sprawa nie trafiła do TSUE...
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W 2020 roku wydatki na zdrowie z budżetu państwa wyniosą  
8,5 mld zł. Łącznie ze związanymi ze zdrowiem wydatkami Funduszu 
Pracy, Fuduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz progra-
mów unijnych – będzie to 11,26 mld zł. 
Natomiast dochód narodowy brutto w 2020 roku ma wynieść  
2 bln 373 mld złotych. Dochody (a także wydatki) budżetu państwa za-
planowano na kwotę 435,3 mld zł, czyli 18,3 proc PKB. 
W połączeniu z wydatkami NFZ publiczne nakłady na zdrowie osiągną 
poziom co najmniej 107,6 mld zł. Ta kwota stanowi 4,53 proc. PKB 
w 2020 roku. Jeśli natomiast policzymy zgodnie z zapisami „ustawy 
6%”, czyli w stosunku do PKB z roku 2018 – to będzie 5,08 proc. 
Uczelnie medyczne otrzymają w tym roku około 1,8 mld zł. Natomiast 
samorządy – 579 mln zł dotacji, głównie na opłacanie ubezpieczenia 
zdrowotnego osób bezrobotnych oraz dzieci w placówkach wycho-
wawczych i domach pomocy społecznej. Dopłaty do programów unij-
nych w zakresie ochrony zdrowia wyniosą 896 mln zł. Na Narodową 
Strategię Onkologiczną zaplanowano 250 mln zł. Subwencja z budżetu 
dla Agencji Badań Medycznych wyniesie 85 mln zł. Koszty Narodowego 
Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej wyniosą 55 mln. zł. 
Finansowanie Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, w tym 
zakup dwóch śmigłowców – to kwota 57,3 mln zł. 

Największą wadą pakietu onkologicznego, co potwierdził raport NIK, 
jest rozproszone leczenie operacyjne. NIK zaleca, żeby ośrodków 
operujących było znacznie mniej, ze wskaźnikiem przynajmniej 
60 operacji rocznie w danych typach nowotworów. Dlatego nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby powstały dwa rodzaje unitów dla raka 
płuca – torakochirurgiczne i onkologiczne. Pierwszy typ może być 
przeznaczony dla tych 12 procent pacjentów leczonych operacyj-
nie, dla których leczenie torakochirurgiczne jest najważniejsze i nie-
koniecznie wymagają oni chemioterapii. W tym typie unitu mogliby-
śmy też porównywać efekty wykonywania zabiegów, a zwłaszcza 
liczbę powikłań okołooperacyjnych. Unity onkologiczne powinny 
być realizowane zarówno przez oddziały onkologiczne, jak i pulmo-
nologiczne. Oddziały onkologiczne są przeładowane, podczas gdy 
oddziały pulmonologiczne posiadają istotne rezerwy. Dodatkowym 
plusem pulmonologii jest rehabilitacja oddechowa, która odgrywa 
bardzo ważną rolę w poprawie efektów leczenia. Tymczasem re-
habilitacja onkologiczna, poza kilkoma ośrodkami, praktycznie nie 
istnieje. Dlatego odpowiadając na postawione pytanie – stwórzmy 
dwa rodzaje unitów i porównujmy efekty leczenia.

ZDROWIE JEST BEZCENNE…

DLA KOGO LUNG CANCER UNITS?

KARY? – JAK NAJBARDZIEJ!

Krzysztof Jakubiak

Jerzy Gryglewicz

Bartłomiej  
Leśniowski

WYKRES NUMERU
Programy lekowe wykorzystujące leki biologiczne (B.9, B.32, B.33, B.35, B.36, B.47, B.55)
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POPRAWIANIE DOSTĘPU DO LECZENIA BIOLOGICZNEGO

DEBATA

Debata wykazała, że nie ma sporu co do konieczności poszerzenia dostępu do leczenia biologicznego, któremu 
najbardziej przysłuży się zwiększenie elastyczności programów lekowych oraz przenoszenie leków, których ceny 
znacząco spadły, do innych form refundacji – czyli katalogów chemioterapii i refundacji aptecznej. Trzeba także 
zmniejszać formalne ograniczenia, upraszczać procedury i dawać większą elastyczność lekarzom. Działania 
państwa powinny zmierzać do zapewnienia konkurencyjności na rynku leków biologicznych, co jest w długim 
okresie opłacalne dla wszystkich – pacjentów, producentów i płatnika publicznego. 

W debacie redakcyjnej mZdrowie.
pl – „Jak poprawić dostęp do le-
czenia biologicznego w Polsce” 
wzięli udział: wiceminister Maciej 
Miłkowski, prof. Marcin Czech 
(Instytut Matki i Dziecka), dr Jakub 
Gierczyński (Uczelnia Łazarskie-
go), Izabela Obarska (HCS Navi-
gator, Uczelnia Łazarskiego), prof. 
Witold Owczarek (Wojskowy In-
stytut Medyczny), Irena Rej (Izba 
Gospodarcza „Farmacja Polska”), 
Grzegorz Rychwalski (wiceprezes 
Polskiego Związku Pracodawców 
Przemysłu Farmaceutycznego), 
Magdalena Barańska i Marcin 
Klejman (również PZPPF), mec. 
Grzegorz Mączyński, Borys Pod-
górny, Stanisław Maćkowiak (Fe-
deracja Pacjentów Polskich) oraz 
Kacper Ruciński (Fundacja SMA). 
Dyskusję moderował Krzysztof Ja-
kubiak, redaktor naczelny portalu 
mZdrowie.pl. 

Uczestnicy debaty poszukiwali sposo-
bów na zwiększanie dostępu polskich 
pacjentów do leczenia lekami biolo-
gicznymi. Przedyskutowano propo-
zycje zawarte w raporcie wydanym 
przez Modern Healthcare Institute 
pt. „Dostęp do leczenia biologiczne-
go w Polsce”. Zdaniem prof. Marcina 
Czecha przenoszenie cząsteczek bio-
logicznych z programów do innych 
ścieżek refundacji, czyli np. katalogu 
chemioterapii jest dobrym rozwiąza-
niem przede wszystkim dla tych pro-
gramów lekowych, które funkcjonują 
od dawna, mają ustabilizowaną liczbę 
pacjentów i zawierają już kilka kolej-
nych leków biologicznych biorówno-
ważnych. 

Mecenas Grzegorz Mączyński 
przywołał raport AOTMiT, dotyczący 
trastuzumabu stosowanego w lecze-

niu raka piersi, w którym wykazano 
m.in. że zmiana formuły dostępności 
leku z programu lekowego na che-
mioterapię może nawet czterokrotnie 
zwiększyć liczbę ośrodków, w których 
leczenie będzie dostępne dla pacjen-
tów. Natomiast aktualna definicja 
programu lekowego ogranicza finan-
sowanie leku, który jest stosowany 
w programie lekowym, jako składowej 
kosztowej innych świadczeń gwaran-
towanych. 

Wiceminister Maciej Miłkowski 
potwierdził, że obecnie przeniesienie 
cząsteczki powinno być we wskaza-
niach identycznych z treścią wniosku 
refundacyjnego – przyjętymi wskaza-
niami do refundacji, a przecież celem 
przenoszenia do chemioterapii jest 
poluzowanie kryteriów stosowania 
leku. Nawet jeśli zachowane zostaną 
te same wskazania, to zmieniają się 
kryteria wprowadzenia pacjenta do 
leczenia, czasy podawania – żeby 
lekarz mógł o nich decydować sa-
modzielnie. „Ale dzisiaj tego się nie 
da zrobić w większości przypadków, 
ponieważ populacja się zwiększa 
i wszystko się może zmienić” – wska-
zał min. Miłkowski. W jego opinii tam, 
gdzie jest bardzo dokładnie określo-
na populacja zgodnie z ChPL, czą-
steczkę można przenieść. „Ale tam, 

gdzie oczekują lekarze, że łatwiej bę-
dzie podawać, że nie trzeba będzie 
sprawdzać kryteriów, że będzie dużo 
większa populacja to nie można tego 
zrobić z urzędu” – podsumował Ma-
ciej Miłkowski. Aby to było możliwe, 
potrzebny jest nowy wniosek refun-
dacyjny producenta leku. 

Utrudnieniem dla stworzenia jed-
nego katalogu dla wszystkich leków 
biorównoważnych stosowanych w da-
nym schorzeniu jest także to, że różnią 
się one między sobą wskazaniami – co 
zauważyła prezes Irena Rej. Minister-
stwo idzie jednak w kierunku tworzenia 
jednego programu dla jednego scho-
rzenia, jak w przypadku raku piersi oraz 
próby stworzenia jednego programu 
terapeutycznego na czerniaka. „Pa-
cjenci przechodzą z pierwszej linii na 
drugą, zmieniają leki, zmieniają ośrod-
ki i łatwiej w Systemie Monitorowania 
Programów Terapeutycznych (SMPT) 
prowadzić pacjenta, bo widzi się całą 
jego historię choroby w jednym sy-
stemie informatycznym” – uzasadniał 
Maciej Miłkowski. 

Irena Rej zwróciła uwagę, że zapisy 
programów powinny być elastyczne, 
tak aby lekarz nie miał narzucone-
go okresu stosowania leku. Pacjenci 
różnie reagują na terapię i prawidło-
we leczenie wymaga zindywidualizo-
wanego podejścia. Narzucanie jednej 
długości leczenia w programie nie-
potrzebnie podnosi koszty i utrudnia 
działanie lekarzom. 

Grzegorz Rychwalski przywołał 
przykłady Bułgarii, Danii, Słowacji i Ru-
munii, gdzie leki biologiczne są do-
stępne w refundacji aptecznej. Zmiana 
kategorii dostępności nie spowodo-
wała tam eskalacji kosztów. Przypo-
mniał, że główną przyczyną refundacji 
leku w programie lekowym jest chęć 
kontrolowania i ograniczania kosztów. 

Tymczasem w momencie, gdy na ryn-
ku istnieje już konkurencja, koszt terapii 
maleje i tej potrzeby już nie ma. Argu-
mentem za przenoszeniem jest to, że 
pozwala leczyć w systemie hospitali-
zacji jednego dnia i w większej liczbie 
ośrodków – podkreślił prof. Czech. 
Przesuwanie pacjenta do systemu 
pozaszpitalnego przynosi ogromne 
oszczędności. Irena Rej dodała, że 
przesunięcie do hospitalizacji jedno-
dniowych i zwiększenie liczby ośrod-
ków podających lek wyrównuje szanse 
pacjentów z małych miast i terenów 
wiejskich.

Każde przesunięcie leku, nawet 
z zachowaniem tych samych kryte-
riów, zwiększy jego dostępność dla pa-
cjentów – potwierdził prof. Witold Ow-
czarek. W jego opinii indywidualizacja 
ma znaczenie zarówno dla skutecz-
niejszej terapii, jak też dla ograniczania 
kosztów. „W niektórych chorobach 
populacje pacjentów są na tyle duże, 
że programy lekowe nie spełniają już 
swoich zadań, nie są w stanie zmieścić 
wszystkich chorych. Każdy ruch, który 
pozwoli tych pacjentów przenieść do 
jakiejkolwiek innej formy leczenia, był-
by na pewno dużym usprawnieniem” 
– mówił prof. Owczarek. 

Przenoszenie leku z programu do 
refundacji aptecznej musiałoby wią-

 Maciej Miłkowski

Irena Rej

Grzegorz Rychwalski Grzegorz Mączyński

Witold Owczarek

Marcin Czech
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ważnych. 

Mecenas Grzegorz Mączyński 
przywołał raport AOTMiT, dotyczący 
trastuzumabu stosowanego w lecze-

niu raka piersi, w którym wykazano 
m.in. że zmiana formuły dostępności 
leku z programu lekowego na che-
mioterapię może nawet czterokrotnie 
zwiększyć liczbę ośrodków, w których 
leczenie będzie dostępne dla pacjen-
tów. Natomiast aktualna definicja 
programu lekowego ogranicza finan-
sowanie leku, który jest stosowany 
w programie lekowym, jako składowej 
kosztowej innych świadczeń gwaran-
towanych. 

Wiceminister Maciej Miłkowski 
potwierdził, że obecnie przeniesienie 
cząsteczki powinno być we wskaza-
niach identycznych z treścią wniosku 
refundacyjnego – przyjętymi wskaza-
niami do refundacji, a przecież celem 
przenoszenia do chemioterapii jest 
poluzowanie kryteriów stosowania 
leku. Nawet jeśli zachowane zostaną 
te same wskazania, to zmieniają się 
kryteria wprowadzenia pacjenta do 
leczenia, czasy podawania – żeby 
lekarz mógł o nich decydować sa-
modzielnie. „Ale dzisiaj tego się nie 
da zrobić w większości przypadków, 
ponieważ populacja się zwiększa 
i wszystko się może zmienić” – wska-
zał min. Miłkowski. W jego opinii tam, 
gdzie jest bardzo dokładnie określo-
na populacja zgodnie z ChPL, czą-
steczkę można przenieść. „Ale tam, 

gdzie oczekują lekarze, że łatwiej bę-
dzie podawać, że nie trzeba będzie 
sprawdzać kryteriów, że będzie dużo 
większa populacja to nie można tego 
zrobić z urzędu” – podsumował Ma-
ciej Miłkowski. Aby to było możliwe, 
potrzebny jest nowy wniosek refun-
dacyjny producenta leku. 

Utrudnieniem dla stworzenia jed-
nego katalogu dla wszystkich leków 
biorównoważnych stosowanych w da-
nym schorzeniu jest także to, że różnią 
się one między sobą wskazaniami – co 
zauważyła prezes Irena Rej. Minister-
stwo idzie jednak w kierunku tworzenia 
jednego programu dla jednego scho-
rzenia, jak w przypadku raku piersi oraz 
próby stworzenia jednego programu 
terapeutycznego na czerniaka. „Pa-
cjenci przechodzą z pierwszej linii na 
drugą, zmieniają leki, zmieniają ośrod-
ki i łatwiej w Systemie Monitorowania 
Programów Terapeutycznych (SMPT) 
prowadzić pacjenta, bo widzi się całą 
jego historię choroby w jednym sy-
stemie informatycznym” – uzasadniał 
Maciej Miłkowski. 

Irena Rej zwróciła uwagę, że zapisy 
programów powinny być elastyczne, 
tak aby lekarz nie miał narzucone-
go okresu stosowania leku. Pacjenci 
różnie reagują na terapię i prawidło-
we leczenie wymaga zindywidualizo-
wanego podejścia. Narzucanie jednej 
długości leczenia w programie nie-
potrzebnie podnosi koszty i utrudnia 
działanie lekarzom. 

Grzegorz Rychwalski przywołał 
przykłady Bułgarii, Danii, Słowacji i Ru-
munii, gdzie leki biologiczne są do-
stępne w refundacji aptecznej. Zmiana 
kategorii dostępności nie spowodo-
wała tam eskalacji kosztów. Przypo-
mniał, że główną przyczyną refundacji 
leku w programie lekowym jest chęć 
kontrolowania i ograniczania kosztów. 

Tymczasem w momencie, gdy na ryn-
ku istnieje już konkurencja, koszt terapii 
maleje i tej potrzeby już nie ma. Argu-
mentem za przenoszeniem jest to, że 
pozwala leczyć w systemie hospitali-
zacji jednego dnia i w większej liczbie 
ośrodków – podkreślił prof. Czech. 
Przesuwanie pacjenta do systemu 
pozaszpitalnego przynosi ogromne 
oszczędności. Irena Rej dodała, że 
przesunięcie do hospitalizacji jedno-
dniowych i zwiększenie liczby ośrod-
ków podających lek wyrównuje szanse 
pacjentów z małych miast i terenów 
wiejskich.

Każde przesunięcie leku, nawet 
z zachowaniem tych samych kryte-
riów, zwiększy jego dostępność dla pa-
cjentów – potwierdził prof. Witold Ow-
czarek. W jego opinii indywidualizacja 
ma znaczenie zarówno dla skutecz-
niejszej terapii, jak też dla ograniczania 
kosztów. „W niektórych chorobach 
populacje pacjentów są na tyle duże, 
że programy lekowe nie spełniają już 
swoich zadań, nie są w stanie zmieścić 
wszystkich chorych. Każdy ruch, który 
pozwoli tych pacjentów przenieść do 
jakiejkolwiek innej formy leczenia, był-
by na pewno dużym usprawnieniem” 
– mówił prof. Owczarek. 

Przenoszenie leku z programu do 
refundacji aptecznej musiałoby wią-
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zać się z koniecznością wprowadzenia 
częściowej odpłatności dla pacjenta. 
Stanisław Maćkowiak zauważył, że po-
dejście pacjentów może zależeć od ich 
sytuacji materialnej. O ile małe dopłaty 
byłyby – jego zdaniem – akceptowal-
ne, o tyle w przypadku dużych różnic 
sprawa jest dyskusyjna. Problem może 
się pojawić zwłaszcza w sytuacji, kie-
dy dany pacjent nie będzie tolerował 
zamiennika i będzie musiał wrócić do 
leku, którym był leczony poprzednio. 
Narazi sie wówczas na wysokie koszty 
nie będące konsekwencją wyboru, tyl-
ko konieczności. 

Kacper Ruciński dodał, że dobrym 
rozwiązaniem jest model brytyjski, 
w którym każdy pacjent musi płacić ry-
czałt za leki, ale osoby w trudnej sytuacji 
finansowej są zwolnione z opłat. Jego 
zdaniem budowanie programów wo-
kół leków należy zastąpić programami 
leczenia jednostek chorobowych. W ta-
kim przypadku niektóre elementy pro-
gramów mogłyby zostać przeniesione 
do POZ, co nie tylko byłoby ogromnym 
ułatwieniem dla chorych, ale odciąży-
łoby szpitale i umożliwiło rozszerzenie 
populacji obejmowanej programami.

Przejście leków biologicznych do 
katalogu chemioterapii jest znacznie 

prostsze niż do refundacji aptecznej 
– zauważyła Izabela Obarska. Ła-
twiej jest także rozpoczynać lecze-
nie pacjenta od leków biologicznych 
w refundacji otwartej niż kontynuo-
wać u pacjenta, który rozpoczął już 
leczenie w ramach programu leko-
wego. Przy przenoszeniu cząsteczek 
do refundacji otwartej, trzeba jej 
zdaniem, pamiętać, aby kryteria re-
fundacyjne, zastosowane do leków 
biologicznych w refundacji aptecz-
nej, były tożsame z kryteriami, które 
obowiązują w programie lekowym. 
Istotne jest też zapewnienie ciągłości 
opieki, a w szczególności monitoro-
wania skuteczności i bezpieczeństwa 
leczenia pacjentów, którzy przejdą 
z programu lekowego do leczenia 
ambulatoryjnego. 

Na pytanie, czy można spodzie-
wać się przenoszenia produktów do 
chemioterapii i refundacji aptecznej, 
wiceminister Maciej Miłkowski odpo-
wiedział, że każdy przypadek trzeba 
przeanalizować osobno, a w chwili 
obecnej kwalifikuje się do takich analiz 
5–6 produktów. Wymienił m.in. ada-
limumab oraz leki stosowane w łusz-
czycy, dzięki temu, że funkcjonują tam 
dwie linie leczenia: dla umiarkowa-
nych i ciężkich postaci, a także w RZS 
– gdzie mogłoby to się wiązać także 
z wyznaczeniem dwóch linii leczenia, 
związanych z okresem wyłączności 
i skutecznością leków. Jego zdaniem 
można o tym myśleć także w kilku 
dziedzinach onkologii, tam gdzie są 
leki doustne. Minister Miłkowski po-
wiedział, że prawdopodobnie do koń-
ca pierwszego półrocza 2020 roku 
zapadną pierwsze decyzje dotyczące 
przenoszenia leków z programów le-
kowych do innych ścieżek refundacji, 
aby w ten sposób zwiększać dostęp-
ność leczenia biologicznego. 

Kwestie finansowe

Jedną z przyczyn słabego dostępu 
do terapii jest brak zachęt finanso-
wych zarówno dla ośrodków, jak 
i dla personelu medycznego, że-
by przyjmować więcej pacjentów 
i stosować tańsze leki. Zniechęcają 
także zasady rozliczeń tych progra-
mów lekowych, w których są czą-
steczki biologiczne. 

O destrukcyjnych dla rynku efek-
tach nadmiernej erozji cenowej mó-
wił Borys Podgórny. Ceny leków bio-
logicznych na polskim rynku mocno 
spadły, dzieki czemu rośnie – choć 
dużo wolniej – liczba pacjentów ko-
rzystających z terapii. Ale w dłuższej 
perspektywie istnieje ryzyko, że z po-
wodu drastycznej erozji cenowej nie-
którzy producenci nie będą wprowa-
dzali na polski rynek nowych leków 

biopodobnych, albo będą z niego 
wycofywać produkty istniejące. To 
z kolei osłabi konkurencję, sprzyjającą 
pacjentom i płatnikowi. 

Marcin Klejman przypomniał, że 
spośród 95 leków biopodobnych, 
wprowadzonych w ostatnich dziesię-
ciu latach, jedynie jedna trzecia produ-
centów zarobiła na swoich produktach 
minimum 100 milionów dolarów – 
a więc kwotę określaną jako minimum 
inwestycji potrzebnych do rozwoju 
jednego leku biopodobnego. „Będą się 
wycofywać z rynku, bo planując zwrot 
z inwestycji nikt nie przypuszczał, że 
takie będą ceny” – powiedział Marcin 
Klejman. W takiej sytuacji przewagę 
ma nadal producent leku oryginalne-
go, który najpierw korzysta z monopo-
lu na rynku i dyktuje wysokie ceny, a po 
wygaśnięciu ochrony patentowej – na 
co wskazał Jakub Gierczyński – mo-
że sprzedawać swój produkt bardzo 
tanio, ponieważ wcześniej pokrył już 
koszty rozwoju i produkcji. 

Bardzo niskie ceny i spadek opła-
calności przekładają się także na braki 
leków na rynku, ponieważ w przypad-
ku niedoborów producent najpierw 
kieruje dostawy na te rynki, gdzie wyż-
sza cena daje mu wyższe zyski – a rynki 

z niskimi cenami zaopatruje na końcu. 
Z tego powodu opłaca się zwiększać 
liczbę pacjentów, ponieważ w ten 
sposób rośnie wolumen sprzedaży, 
zwiększający atrakcyjność polskiego 
rynku. Służyłoby temu m.in. przeno-
szenie leków do refundacji aptecznej 
lub katalogu leków refundowanych. 
Magdalena Barańska potwierdziła, że 
tok myślenia międzynarodowych pro-
ducentów powoduje zmniejszenie za-
interesowania tymi krajami, gdzie ceny 
drastycznie spadają. 

Jak wskazał dr Jakub Gierczyński, 
erozja cen leków biologicznych po-
winna skutkować zmianą rodzaju re-
fundacji z programu lekowego na wy-
kaz otwarty. Stworzy to realną szansę 
na wzrost liczby pacjentów leczonych 
biologicznie. Polska należy do krajów, 
gdzie odsetek leczonych biologicznie 
chorych jest niski. W reumatologii wy-
nosi on ok. 3 proc. przy średniej unijnej 
ok. 30 proc., w nieswoistych zapale-
niach jelit ok. 4 proc. (średnia unijna to 
ok. 20 proc.), a w łuszczycy tylko ok. 
0,25 proc. przy średniej unijnej 20 proc. 
„Wysoki odsetek biopenetracji wynika 
głównie z faktu, że w wielu krajach Unii 
Europejskiej leki biologiczne przepisy-
wane są na receptę. Dlatego też biorąc 
pod uwagę znaczące obniżki cen tera-
pii adalimumabem, infliksymabem oraz 
etanerceptem przesunięcie refundacji 
tych leków do wykazu otwartego po-
zwoliłoby na zwiększenie liczby cho-
rych leczonych biologicznie w Polsce” 
– podkreślał dr Gierczyński.

„Konkurencja musi być” – podkre-
ślił Maciej Miłkowski, mówiąc że w tym 
obszarze stosowanie przetargów, w wy-
niku których jeden zwycięzca „bierze 
wszystko”, jest rozwiązaniem kontro-
wersyjnym. Mimo iż aktualnie przynosi 
ono duże oszczędności, powinno być 
w przyszłości jeszcze raz przeanalizo-
wane. Wskazał także na koszty pro-
ducentów związane z poszerzaniem 
wskazań, przez co w wielu przypadkach 
nie są zainteresowani składaniem no-
wych wniosków refundacyjnych. Jeśli 
zależy na tym i płatnikowi, i ministrowi, 
to – jego zdaniem – powinna istnieć 
droga przejścia z programu lekowego 
na wskazania ChPL bez ponoszenia do-
datkowych kosztów. 
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Uczestnicy debaty mZdrowie.pl dyskutowali 
na temat możliwych zmian w zasadach 
finansowania świadczeń onkologicznych, 
idących w kierunku rozliczania opieki 
koordynowanej, kompleksowej – w miejsce 
płacenia za poszczególne świadczenia.

DIAGNOSTYKA
Prof. Andrzej Marszałek (Wielkopolskie Cen-
trum Onkologii): Wyodrębnienie wiodącego 
ośrodka jest trudną rzeczą również dlatego, że 
nie wiadomo, kto ma go wyznaczyć – czy NFZ, 
czy Ministerstwo Zdrowia. Na początek skupił-
bym się na diagnostyce, którą w Polsce mamy 
dobrą, ale czasami za drogą. Wysokie koszty bio-
rą się często nie stąd, że procedury diagnostycz-
ne są drogie, tylko z potrzeby wykonywania tego 
samego badania kilkakrotnie – co sprawia, że 
ostatecznie płacimy za dużo. W systemie, któ-
ry budujemy w postaci krajowej sieci oraz NSO, 
definiuje się pewną ścieżkę pacjenta i poziomy 
referencyjności. 

Potrzebny jest prosty mechanizm finansowy, 
aby w rozliczaniu ścieżki leczenia połączyć pro-
cedurę kliniczną z procedurą patomorfologiczną. 
NFZ powinien płacić za diagnostykę po postawie-
niu rozpoznania, w zależności od tego rozpozna-
nia i pod warunkiem, że zrealizowano kompletne 
badania. Jednym słowem powinniśmy płacić za 
dobry i kompletny produkt. W patomorfologii tak 
jest, że rzeczywistą wartość badania poznajemy 
na samym końcu, po wykonaniu wszystkich po-
trzebnych elementów badania, a ich potrzeba 
ujawnia się w trakcie tego procesu. 

Beata Ambroziewicz: Kluczowa jest diag-
nostyka patomorfologiczno-molekularna. W tej 
chwili, ze względu na bariery finansowe i sposób 
rozliczania, pacjent nie ma gwarancji, że będzie 
miał wykonane kompleksowe badanie, adekwat-
ne do potrzeb. Problem tkwi w tym, jak zapisać 
obowiązek wykonania pełnego pakietu wskaza-
nych w danym schorzeniu badań. 

Rozliczenie świadczenia w programie leko-
wym przez NFZ powinno zostać uzależnione 
od ich wykonania. Na przykład w raku płuca 
kluczowa jest patomorfologia, potem mamy 
badania molekularne. Tymczasem w programie 
lekowym, mimo obowiązującej sprawozdaw-
czości, nie ma wymogu wykonania tych badań. 
Zdarza się tak, że pacjent z rakiem płuca bez 
wykonanych badań molekularnych otrzymuje 
pierwszą, drugą i trzecią chemioterapię. Dopie-
ro potem okazuje się, że ma ekspresję BDL1 albo 
EGFR. Nie mamy dziś mechanizmu, który gwa-
rantowałby standard postępowania. Rozliczenie 
podania leku – nieważne czy będzie to terapia 

celowana, immunoterapia czy chemioterapia – 
musi być poprzedzone wykonaniem badania, 
które gwarantuje, że ta farmakoterapia jest op-
tymalna. Nie wykorzystujemy nawet potencja-
łu programów lekowych, dostępnego leczenia 
i diagnostyki. 

Prof. Jan Walewski (Narodowy Instytut On-
kologii): Nie da się mówić o finansowaniu leczenia 
w oderwaniu od sieci onkologicznej, która powin-
na być lekarstwem na powikłane ścieżki pacjen-
tów. Do Narodowego Instytutu Onkologii trafiają 
pacjenci, którzy przez kilka miesięcy skarżą się na 
dolegliwości, mają wykonywane rozmaite bada-
nia, takie jak rezonans magnetyczny, tomogra-
fia komputerowa, biopsje – w wielu ośrodkach, 
w różnych miejscach. Po 4–5 miesiącach takiej 
„ścieżki diagnostycznej”, kiedy trafią do Instytutu 
i wreszcie są trafnie zdiagnozowani, często jest 
już za późno na skuteczne leczenie. Podejmujemy 
próby, ale są one skazane na niepowodzenie z po-
wodu rozwiniętego stadium choroby. A przecież 
za te różne badania ktoś otrzymał pieniądze. Gdy-
by koordynacja opieki działała lepiej i taki pacjent 
skorzystał ze wszystkich potrzebnych badań od 
razu po wystąpieniu objawów, gdyby badanie pa-
tomorfologiczne na początku miało zagwaranto-
wane finansowanie – to być może mógłby zostać 
skutecznie wyleczony. 

Prof. Krzysztof Składowski (Narodowy 
Instytut Onkologii – o/Gliwice): Musimy sobie 
uzmysłowić, że ścieżki leczenia onkologicz-
nego są rozmaite, mają różną długość, niektó-
re są bardzo kręte. Jeśli mielibyśmy płacić za 
ścieżkę diagnostyczno-leczniczą pacjenta, to 
pojawia się pytanie, w którym momencie mie-
libymy zacząć to robić? W niektórych przypad-
kach leczenie jest długotrwałe, trwa kilkanaście 
miesięcy. Czy zatem mamy czekać kilkanaście 
miesięcy, aby je rozliczyć? Ważne jest, abyśmy 
uświadomili sobie, jakie są „kamienie milowe” 
tej ścieżki pacjenta. Moim zdaniem, zaczyna 
się ona wówczas, kiedy pacjent ma postawioną 
diagnozę nowotworu złośliwego – w tym mo-
mencie powinien trafić na konsylium, które m.in. 
zweryfikuje, czy diagnoza jest prawidłowa, wia-
rygodna, wystarczająca i czy umożliwia ruszenie 
tą ścieżką. Myślę, że w tym momencie można by 
już zacząć płacić. 

Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia: Wydaje się, że płacenie za 
ścieżkę pacjenta byłoby – z punktu widzenia systemu, ale również bezpie-
czeństwa pacjenta i jakości świadczeń – najbardziej efektywne. Finansowa-
nie ścieżki pacjenta stanowi jednak duże wyzwanie. Byłoby to stosunkowo 
łatwe, gdyby unity narządowe – np. Breast Cancer Unit – funkcjonowały 
pod jednym dachem, w jednym ośrodku posiadającym wszystkie potrzebne 
zasoby. Nie jesteśmy jednak w stanie tak zorganizować opieki we wszyst-
kich miejscach. Dlatego w Narodowej Strategii Onkologicznej oraz w pi-
lotażu krajowej sieci dopuszczamy możliwość współpracy kilku ośrodków 
w formie konsorcjów. W takim przypadku jednak ścieżka pacjenta wiedzie 
przez więcej niż jeden ośrodek – i wówczas jej sfinansowanie stanowi 
ogromne wyzwanie. Oznacza to bowiem całkowitą zmianę modelu, ponie-
waż dzisiaj płacimy za poszczególne procedury. Przy finansowaniu ścieżki 
pacjenta mielibyśmy płacić za opiekę realizowaną przez dwóch czy więcej 
świadczeniodawców, kiedy na przykład ośrodek posiada kontrakt z NFZ, ale 
część diagnostyki i rehabilitacja odbywa się w innych miejscach. 

Nie wypracowaliśmy jeszcze w Ministerstwie – we współpracy z AOT-
MiT – zasad, które by nas satysfakcjonowały. Opracowaliśmy pewne po-
mysły, analizujemy różne warianty i przymierzamy się do ich wdrożenia 
w ramach krajowej sieci, ale żaden z nich nie jest idealny. Wydaje się, 
że najbardziej oczywistym rozwiązaniem byłoby przekazanie pieniędzy 
ośrodkowi, który koordynuje opiekę i jest wiodącym dla pacjenta. Ale czy 
zawsze da się wytypować taki ośrodek? Czy da się określić, który element 
leczenia jest najważniejszy w procesie terapeutycznym – zabieg chirur-
giczny, radioterapia, a może z punktu widzenia wpływu na finanse najważ-
niejsza będzie diagnostyka, czyli badania genetyczne lub inne zaawanso-
wane, innowacyjne badania. 

Zasady finansowania mają wpływ na wiele kwestii dotyczących jakości 
leczenia, odbijają się m.in. na wybieraniu pacjentów i procedur. Ewentualna 
zmiana będzie stanowić gigantyczne wyzwanie. Natomiast poligonem do-
świadczalnym takich rozwiązań mogą być świadczenia kompleksowe unitów 
narządowych raka piersi czy raka płuca. Finansowanie ścieżki pacjenta on-
kologicznego – to swego rodzaju stawka kapitacyjna. Nasze wieloletnie do-
świadczenia ze stawką kapitacyjną w POZ wskazują, że trzeba ją uzupełniać 
o mierniki efektów, jakości i bodźce premiujące. Będzie to zatem ogromnym 
wyzwaniem i powinniśmy zacząć od wybranych, stosunkowo niewielkich ob-
szarów. 
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FINANSOWANIE ŚCIEŻKI PAC JENTA ONKOLOGICZNEGO

DEBATA

Uczestnicy debaty mZdrowie.pl dyskutowali 
na temat możliwych zmian w zasadach 
finansowania świadczeń onkologicznych, 
idących w kierunku rozliczania opieki 
koordynowanej, kompleksowej – w miejsce 
płacenia za poszczególne świadczenia.

DIAGNOSTYKA
Prof. Andrzej Marszałek (Wielkopolskie Cen-
trum Onkologii): Wyodrębnienie wiodącego 
ośrodka jest trudną rzeczą również dlatego, że 
nie wiadomo, kto ma go wyznaczyć – czy NFZ, 
czy Ministerstwo Zdrowia. Na początek skupił-
bym się na diagnostyce, którą w Polsce mamy 
dobrą, ale czasami za drogą. Wysokie koszty bio-
rą się często nie stąd, że procedury diagnostycz-
ne są drogie, tylko z potrzeby wykonywania tego 
samego badania kilkakrotnie – co sprawia, że 
ostatecznie płacimy za dużo. W systemie, któ-
ry budujemy w postaci krajowej sieci oraz NSO, 
definiuje się pewną ścieżkę pacjenta i poziomy 
referencyjności. 

Potrzebny jest prosty mechanizm finansowy, 
aby w rozliczaniu ścieżki leczenia połączyć pro-
cedurę kliniczną z procedurą patomorfologiczną. 
NFZ powinien płacić za diagnostykę po postawie-
niu rozpoznania, w zależności od tego rozpozna-
nia i pod warunkiem, że zrealizowano kompletne 
badania. Jednym słowem powinniśmy płacić za 
dobry i kompletny produkt. W patomorfologii tak 
jest, że rzeczywistą wartość badania poznajemy 
na samym końcu, po wykonaniu wszystkich po-
trzebnych elementów badania, a ich potrzeba 
ujawnia się w trakcie tego procesu. 

Beata Ambroziewicz: Kluczowa jest diag-
nostyka patomorfologiczno-molekularna. W tej 
chwili, ze względu na bariery finansowe i sposób 
rozliczania, pacjent nie ma gwarancji, że będzie 
miał wykonane kompleksowe badanie, adekwat-
ne do potrzeb. Problem tkwi w tym, jak zapisać 
obowiązek wykonania pełnego pakietu wskaza-
nych w danym schorzeniu badań. 

Rozliczenie świadczenia w programie leko-
wym przez NFZ powinno zostać uzależnione 
od ich wykonania. Na przykład w raku płuca 
kluczowa jest patomorfologia, potem mamy 
badania molekularne. Tymczasem w programie 
lekowym, mimo obowiązującej sprawozdaw-
czości, nie ma wymogu wykonania tych badań. 
Zdarza się tak, że pacjent z rakiem płuca bez 
wykonanych badań molekularnych otrzymuje 
pierwszą, drugą i trzecią chemioterapię. Dopie-
ro potem okazuje się, że ma ekspresję BDL1 albo 
EGFR. Nie mamy dziś mechanizmu, który gwa-
rantowałby standard postępowania. Rozliczenie 
podania leku – nieważne czy będzie to terapia 

celowana, immunoterapia czy chemioterapia – 
musi być poprzedzone wykonaniem badania, 
które gwarantuje, że ta farmakoterapia jest op-
tymalna. Nie wykorzystujemy nawet potencja-
łu programów lekowych, dostępnego leczenia 
i diagnostyki. 

Prof. Jan Walewski (Narodowy Instytut On-
kologii): Nie da się mówić o finansowaniu leczenia 
w oderwaniu od sieci onkologicznej, która powin-
na być lekarstwem na powikłane ścieżki pacjen-
tów. Do Narodowego Instytutu Onkologii trafiają 
pacjenci, którzy przez kilka miesięcy skarżą się na 
dolegliwości, mają wykonywane rozmaite bada-
nia, takie jak rezonans magnetyczny, tomogra-
fia komputerowa, biopsje – w wielu ośrodkach, 
w różnych miejscach. Po 4–5 miesiącach takiej 
„ścieżki diagnostycznej”, kiedy trafią do Instytutu 
i wreszcie są trafnie zdiagnozowani, często jest 
już za późno na skuteczne leczenie. Podejmujemy 
próby, ale są one skazane na niepowodzenie z po-
wodu rozwiniętego stadium choroby. A przecież 
za te różne badania ktoś otrzymał pieniądze. Gdy-
by koordynacja opieki działała lepiej i taki pacjent 
skorzystał ze wszystkich potrzebnych badań od 
razu po wystąpieniu objawów, gdyby badanie pa-
tomorfologiczne na początku miało zagwaranto-
wane finansowanie – to być może mógłby zostać 
skutecznie wyleczony. 

Prof. Krzysztof Składowski (Narodowy 
Instytut Onkologii – o/Gliwice): Musimy sobie 
uzmysłowić, że ścieżki leczenia onkologicz-
nego są rozmaite, mają różną długość, niektó-
re są bardzo kręte. Jeśli mielibyśmy płacić za 
ścieżkę diagnostyczno-leczniczą pacjenta, to 
pojawia się pytanie, w którym momencie mie-
libymy zacząć to robić? W niektórych przypad-
kach leczenie jest długotrwałe, trwa kilkanaście 
miesięcy. Czy zatem mamy czekać kilkanaście 
miesięcy, aby je rozliczyć? Ważne jest, abyśmy 
uświadomili sobie, jakie są „kamienie milowe” 
tej ścieżki pacjenta. Moim zdaniem, zaczyna 
się ona wówczas, kiedy pacjent ma postawioną 
diagnozę nowotworu złośliwego – w tym mo-
mencie powinien trafić na konsylium, które m.in. 
zweryfikuje, czy diagnoza jest prawidłowa, wia-
rygodna, wystarczająca i czy umożliwia ruszenie 
tą ścieżką. Myślę, że w tym momencie można by 
już zacząć płacić. 

Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia: Wydaje się, że płacenie za 
ścieżkę pacjenta byłoby – z punktu widzenia systemu, ale również bezpie-
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LECZENIE
Prof. Paweł Krawczyk (Uniwersytet Medyczny w Lubli-
nie): Powinniśmy płacić za terapię chorego, który jest le-
czony według standardów. Tymczasem nie przestrzega-
my międzynarodowych wytycznych. W dużym ośrodku 
onkologicznym pacjent zostaje odpowiednio potrakto-
wany, w razie potrzeby włączony do programu lekowego 
i odpowiednio leczony. W małych ośrodkach często nie 
przestrzega się standardów, bo nie realizują one progra-
mu lekowego i lekarz nie ma powodu, aby wykonać pełną 
diagnostykę i ewentualnie przekazać pacjenta do centrów 
onkologii lub ośrodków akademickich. W związku z tym 
pacjent leczony w małym ośrodku otrzymuje chemiote-
rapię bez wykonania diagnostyki genetycznej. 

Aby temu zapobiegać, musielibyśmy zapisać w kon-
traktach, że pacjent może dostać chemioterapię dopiero 
po wykluczeniu wszelkich predyspozycji do innego lecze-
nia, np. w programie lekowym. 

Jerzy Gryglewicz (Uczelnia Łazarskiego): Można bu-
dować kompleksową opiekę w niektórych schorzeniach 
w oparciu o programy lekowe. Leki to najdroższe pro-
cedury, więc mniej kosztowne będzie do tych procedur 
dodać opiekę nad pacjentem, łącznie z rehabilitacją. Pro-
gramy lekowe mają również tę zaletę, że są prowadzone 
przez wyspecjalizowane ośrodki o wysokich kompeten-
cjach. Możemy zatem przyjąć, że ośrodek realizujący pro-
gram lekowy nabywa wiedzę i doświadczenie, stając się 
ośrodkiem kompetencji. 

Dr Gałązka-Sobotka: Programy lekowe już dzisiaj 
są zalążkiem koordynacji opieki. Ośrodki, w których są 
realizowane muszą spełnić określone wymagania orga-
nizacyjne i kadrowe. Realizacja programu wymaga ra-
portowania. Niestety ich finansowanie zwykle zamyka się 
w cenie leku i procedurach związanych z jego podaniem. 

Prof. Jan Walewski: Inną przyczyną jest wadliwy 
system nadzoru i kontroli. Szpitale są na przykład karane 
za to, że nie wykonują zapisanych w programach badań 
EKG, które są niepotrzebne, ale według opisu programu 
trzeba je robić co kilka tygodni. Z drugiej strony nie ma fi-
nansowego karania za niewłaściwie wykonaną diagnosty-
kę. Realizacja programu lekowego dla szpitala jest często 
deficytowa. 

Szymon Chrostowski (All.Can): W Krajowej Sieci On-
kologicznej jest zapisane działanie centrów kompetencji, 
które organizują leczenie w taki sposób, aby optymalizo-
wać ścieżkę pacjenta. Istotnym problem stanowi to, że jest 
on „zapętlony” na swojej ścieżce, przechodzi kilkakrotnie 
te same badania. Drugim istotnym problemem jest nakła-
danie się kompetencji, na przykład urologów czy pulmo-

nologów z onkologami. Można dostrzec istnienie pewnej 
konkurencji czy rywalizacji o pacjenta. Z tego powodu nie 
będzie łatwe ustalenie zasad finansowania ani wyłonienie 
tych ośrodków, które spełniałyby rolę koordynującą i za-
rządzającą budżetem przypisanym do pacjenta. 

Prof. Maciej Niewada (Polskie Towarzystwo Farma-
koekonomiczne): Programy lekowe miały przede wszyst-
kim kontrolować wydatki i identyfikować te grupy pa-
cjentów, którym leczenie przyniesie największe korzyści, 
aby w jak największym stopniu wykorzystać ograniczone 
środki. Gdybyśmy chcieli tworzyć sieć wokół szpitali rea-
lizujących programy lekowe, musielibyśmy jasno określić 
kompetencje ośrodków mniejszych, o niższym stopniu 
referencyjności. 

Duże ośrodki nie są w stanie świadczyć opieki dla 
wszystkich. Musiałyby mieć wpływ i zarządzać tym, co jest 
do zrealizowania na niższym poziomie referencyjności, bo 
w przeciwnym razie pacjenci będą leczeni suboptymal-
nie. Potrzebne są odpowiednie mechanizmy finansowa-
nia. W programach lekowych wciąż dochodzą nowe leki, 
a wydatki specjalnie nie rosną. Obejmowane refundacją 
kolejne leki popularyzują się bardzo powoli. To jest wyraź-
ny argument za tym, aby promować finansowo i organi-
zacyjnie te ośrodki, które są w stanie oferować pacjentom 
optymalne leczenie, opisane w warunkach programów.

Szczególnie w onkologii potrzebujemy zrównoważo-
nego rozwoju i promowania odpowiednich metod tera-
peutycznych. Nierówny dostęp nie dotyczy jedynie leków. 
Raport NFZ opisuje nierówny dostęp do leczenia chirur-
gicznego oraz jego rozproszenie. Celem zmian organi-
zacyjnych i zasad rozliczeń powinna być zatem przede 
wszystkim efektywna implementacja skutecznego lecze-
nia. Ale druga funkcja celu – to promowanie profilaktyki, 
tak aby rozpoznawać pacjentów jak najwcześniej. 

Krystyna Wechmann: Skoro mówimy o zmianach 
finansowania leczenia nowotworów, chcę przypomnieć 
kwestię zorganizowania dodatkowego funduszu, który by 
zwiększał wykorzystanie nowoczesnych terapii. Zdecy-
dowanie więcej pacjentów powinno korzystać z progra-
mów lekowych, z których są obecnie wykluczani. Budżet 
państwa znajduje się przecież w dobrej sytuacji, wzrastają 
wydatki na ochronę zdrowia i taki onkologiczny fundusz 
powinien powstać.

Krystyna Wechmann (Polska Koalicja Pacjentów Onkolo-
gicznych): Pacjentki, które zaczynają ścieżkę leczenia od ba-
dań przesiewowych, już wtedy otrzymują pierwszą diagnozę, 
przy czym nie zawsze ten wynik jest poprawny i często ba-
danie trzeba powtarzać. Musimy rozróżniać dwa rodzaje ba-
dań, a mianowicie diagnostykę potrzebną do podjęcia decyzji 
o rozpoczęciu terapii oraz tę, która jest konieczna po leczeniu. 
Szpitale nie są w stanie prowadzić tych dwóch ścieżek diag-
nostycznych, dlatego powinny funkcjonować centra diagno-
styczne. Doświadczenia innych krajów pokazują, że takie cen-
tra odblokowują kolejki. Do skrócenia czasu oczekiwania na 
rezonans magnetyczny wystarczy mammografia spektralna. 
Jednak nie jest ona odpowiednio finansowana i szpitale jej nie 
stosują.

Prof. Joanna Didkowska (Narodowy Instytut Onkolo-
gii): Ścieżka pacjenta zaczyna się w momencie niepokoju 
i zgłoszenia się do lekarza POZ. Ten pierwszy etap jest bar-
dzo długi, tymczasem niemal nie dostrzegany przez on-
kologów ani przez system. Jego skrócenie – to szansa na 
poprawę skuteczności leczenia. Drugą kwestią jest ogromny 
obszar prewencji, która jest najskuteczniejszym sposobem 
zmniejszenia szkód zdrowotnych w onkologii, a w skali ca-
łej Europy przeznaczamy na nią jedynie 3 proc. wydatków 
związanych z nowotworami. 

Dr Małorzata Gałązka-Sobotka (Uczelnia Łazarskiego): 
Wprowadzenie finansowania ścieżki pacjenta wymaga głębo-
kiego przeanalizowania, jakie są średnie, roczne koszty wyle-
czenia, czyli ścieżka pacjenta z danym typem nowotworu. Po 
wyliczeniu uśrednionego kosztu leczenia można sobie wyob-
razić dalsze uszczegóławianie modelu finansowego. W pa-
kietowym modelu płacenia poprowadzenie ścieżki pacjenta 
niepowikłanego, niezaawansowanego jest zatem tańsze niż 
średnia, więc szpital zyskuje na tym finansowo.

W onkologii niesłychanie ważna jest optymalizacja proce-
sów i efektywne wykorzystanie zasobów, a do tego potrzebna 
jest współpraca wielu środowisk. Motywacją do współpracy 
jest poczucie współodpowiedzialności za całą ścieżkę pacjen-
ta. Prawda jest taka, że największy wpływ na proces ma ten, 
kto dysponuje finansami. W wielu systemach wdrażane jest 
płacenie pakietowe a budżetem na cały cykl leczenia zarządza 
ośrodek koordynujący. Pilotaż sieci onkologicznej jest okazją 
do sprawdzenia nowych rozwiązań. Dziś w Polsce jedynym 
płatnikiem świadczeń jest NFZ, ale może warto sprawdzić 
model, w którym płatnikiem dla mniejszych placówek będzie 
ośrodek koordynujący. Ta droga w wielu krajach jest już otwar-
ta. Istotą integracji świadczeniodawców jest określenie zakresu 
usług, standardu jakościowego, wyboru najlepszego miejsca 
do wykonania określonej usługi np. zlecając niektóre podsta-
wowe świadczenia ośrodkom lokalnym, bliskim miejscu za-
mieszkania pacjenta. 
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PRIORYTETY

Kiedy zaczynałem swoją karierę, obowiązywał 
pogląd, że przy wystąpieniu rozsiewu, kiedy 
występują przerzuty w narządach odległych, to 
w przytłaczającej większości rodzajów nowo-
tworów – poza kilkoma uważanymi za wybitnie 
chemiowrażliwe – pozostaje tylko leczenie pa-
liatywne i nie należy stosować żadnych metod 
leczenia radykalnego. Dzisiaj wyróżniamy poję-
cie choroby oligometastatycznej, czyli wystę-
powania przerzutów o ograniczonym zasięgu 
– u chorych takich podejmujemy próby inter-
wencji radykalnych. Na przykład, jeśli u chorego 
z zaawansowanym niedrobnokomórkowym 
rakiem płuca znajdujemy jakieś nowe ognisko, 
to kontynuując leczenie systemowe, zajmujemy 
się przerzutem – zamiast pacjenta dyskwalifiko-
wać i wykluczać z leczenia, które jest skuteczne 
i przedłuża mu życie. Odeszliśmy zatem od 
niesłusznego paradygmatu, że rozsiew nowo-
tworu oznacza koniec możliwości skutecznego 
leczenia. 

– Jakie inne niesłuszne paradygmaty udało 
się złamać?
– W chirurgii onkologicznej stosujemy metody 
leczenia oszczędzającego. Odeszliśmy w wielu 
przypadkach od wykonywania rozległych opera-
cji, w których wycinano całe narządy. Rozległe 
resekcje były bardzo kaleczące, a nie zawsze 
przynosiły oczekiwane efekty. Wprowadzono 
metody chirurgicznego leczenia oszczędza-
jącego, takie jak "breast-conserving surgery", 
w których usuwa się część piersi z nowotworem 
i węzły chłonne. Kolejnym przełomem w chi-
rurgii jest ocena węzłów wartowniczych, sto-
sowana już rutynowo w czerniaku i raku piersi. 
W raku piersi nie jest u każdej chorej konieczne 
usuwanie wszystkich węzłów chłonnych oko-
licy pachowej. Dzisiaj wiemy, że prawidłowo 
wykonana diagnostyka za pomocą biopsji węzła 
wartowniczego przynosi dobre efekty. 
Jeszcze jedna wielka zmiana dotycząca chirurgii 
polega na wprowadzeniu systemowego lecze-
nia przedoperacyjnego. Odeszliśmy od kolejne-
go paradygmatu, według którego nie przepro-
wadzano operacji przy znacznym zaawansowa-

niu miejscowym nowotworu. Dzisiaj operujemy 
po wstępnym leczeniu farmakologicznym, które 
często pozwala nawet zastosować leczenie 
oszczędzające. 

– Czyli chirurgia onkologiczna stała się bar-
dziej wyrafinowana.
– Przyniosło to bardzo znaczące korzyści dla 
chorych. Przy podobnej lub lepszej skutecz-
ności, są oni leczeni nowocześniej i bardziej 
bezpiecznie. Kolejnym wielkim krokiem naprzód 
w leczeniu miejscowym było wprowadzenie 
radioterapii sterotaktycznej. 
Mówi się, że najważniejszym elementem lecze-
nia nowotworów jest chirurgia. To prawda, ale 
w wielu sytuacjach występują przeciwwskazania 
anatomiczne lub medyczne, wynikające na 
przykład z zaawansowanego wieku pacjenta lub 
chorób współwystępujących. Mamy również do 
czynienia z sytuacją, w której chory nie zgadza 
się na operację – to jest jego autonomiczne 
prawo. I wówczas stosujemy własnie sterotak-
tyczną radioterapię. 
Ogranicza ona pole napromieniane do zmian 
nowotworowych, minimalizując napromienia-
nie sąsiednich struktur. Selektywność pozwala 
uniknąć powikłań. Elementem tego postępu jest 
także protonoterapia. Chodzi o to, aby zacho-
wać skuteczność, a jednocześnie zmniejszyć 
niebezpieczeństwo związane z leczeniem, czyli 
ograniczyć powikłania. 

– Czy w leczeniu systemowym zaszły równie 
duże zmiany?
– W ostatnich 20 latach w leczeniu farma-
kologicznym dokonał się ogromny postęp. 
To przede wszystkim dwa obszary – leczenie 
ukierunkowane molekularnie i nowoczesna 
immunoterapia. Leczenie ukierunkowane mo-
lekularnie celuje w szlaki przekazu sygnałów 
wewnątrzkomórkowych, leżące na przykład 
u podłoża nowotworów podścieliska układu 
pokarmowego. W raku piersi jest to szlak HER2, 
w raku płuca – szlak EGFR. Zahamowanie szlaku 
blokuje progresję nowotworu. Odkryliśmy te 
szlaki, a następnie zaczęliśmy opracowywać 

leki, które hamują przekaz sygnału. Oporność 
na leczenie ukierunkowane molekularnie naj-
częściej związane jest z tym, że wytwarza się 
szlak oboczny, który należy także zablokować. 
Póki co największe sukcesy odnosimy w nie-
drobnokomórkowym raku płuca, raku nerki oraz 
czerniaku.
Ogromny rozwój wiedzy nastąpił również 
w immunoterapii. Nasze dawne próby były pro-
wadzone "na ślepo", bez znajomości mechani-
zmów przeciwnowotworowego działania ukła-
du odpornościowego. Świadectwem przełomo-
wego rozwoju wiedzy o tych mechanizmach, 
czego konsekwencją było wprowadzenie im-
munoterapii, była nagroda Nobla sprzed dwóch 
lat. Dotyczyła ona znaczenia tzw. punktów kon-
trolnych odpowiedzi immunologicznej – CT-
LA-4 oraz PD-1. Te odkrycia stanowią o ogrom-
nym postępie w terapii, dzięki któremu chorzy 
żyją dłużej i – co równie ważne – żyją lepiej. 

– Czy można mówić o przełomie w leczeniu 
raka płuca?
– W jego diagnostyce ogromną zmianą było 
wprowadzenie PET, czyli pozytonowej emisyjnej 
tomografii, najlepiej w połączeniu z tomografią 
komputerową. Dzięki temu można bardzo do-
kładnie ustalić możliwość stosowania radykalne-
go leczenia przez wykluczenie obecności prze-
rzutów. Badanie PET sprawdza się także przy 
diagnostyce pojedynczych guzków płuca.
W leczeniu raka płuca wielką zmianę spowo-
dowały terapie ukierunkowane molekularnie. 
Przed ich wprowadzeniem chorzy na prze-
rzutowego niedrobnokomórkowego raka 
płuca w najlepszym wypadku, przy konwen-
cjonalnej chemioterapii, żyli 10-12 miesięcy. 
W chwili obecnej, jeśli mają mutację w genie 
EGFR lub rearanżację w genie ALK czy ROS1, 
otrzymują odpowiednie leczenie – dostępne 
w Polsce – i żyją znacznie dłużej. Mamy już 
pacjentów poddawanych leczeniu ukierun-
kowanemu molekularnie lub immunoterapii 
od 3-4 lat, co kiedyś leżało absolutnie poza 
możliwościami medycyny. 

pełen tekst wywiadu dostępny na www.mZdrowie.pl
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Europejska komisarz ds. zdrowia 
Stella Kyriakides ogłosiła 
4 lutego rozpoczęcie publicznej 
dyskusji o europejskim planie 
walki z rakiem (Europe's Beating 
Cancer Plan). 

Unijna komisarz podkreśla, że wpływ 
nowotworów na rodziny, systemy opie-
ki zdrowotnej i gospodarki europejskich 
krajów będzie wzrastał, ponieważ cho-
roba ta ma charakter kompleksowy. Jej 
zdaniem walka z epidemią chorób onko-
logicznych wymaga wyjścia poza zwykłe 
sektory gospodarki i życia społecznego. 
„Dlatego stawienie jej czoła także wy-
maga wysiłków w wielu obszarach. 
Walka z nowotworami oznacza zajmo-
wanie się kwestiami diety, stylu życia, 
środowiska i zmian demograficznych. 
Innowacje i nierówny dostęp do le-
czenia – to kluczowe elementy w tej 
dyskusji. Równie kluczowa jest dyskry-
minacja, której doświadczają pacjenci 
i osoby wyleczone" – mówi Stella Ky-
riakides. 

W podobnym tonie 
wypowiada się Mar-
tin Seychell, zastępca 
dyrektora generalne-
go DG Sante w Ko-
misji Europejskiej. „To 
jest nieakceptowalne 
– mówi – że wciąż 
istnieją znaczące nie-
równości dotyczące 
dostępu do najlep-
szej możliwej opieki, 

wiedzy i innowacyjnych badań. Nierówności 
te przyczyniają się do dwudziestoprocento-
wej różnicy między wskaźnikami przeżycia 
pomiędzy Europą Północną i Zachodnią 
a Europą Południową i Wschodnią”. Martin 
Seychell podkreśla, że „wszyscy pacjenci 
cierpiący z powodu raka mają fundamental-
ne prawo do optymalnej opieki i do takiego 
samego dostępu do leków, nowych inno-
wacyjnych terapii i badań klinicznych. Ko-
misja Europejska jest całkowicie świadoma 
nierówności, istniejących w poszczególnych 
krajach i pomiędzy nimi. Mamy stanowczy 
zamiar, aby je wyeliminować". 

Celem europejskiego planu walki z rakiem 
jest zapewnienie krajom członkowskim 
wsparcia w poprawie zapobiegania i lecze-
nia nowotworów. Działa już europejski sy-
stem informacji o nowotworach, monitoru-
jący trendy i różnice geograficzne, które po-
zwalają dostosowywać działania i zwiększać 
ich skuteczność. 
Za pośrednictwem różnych programów 
badawczych Komisja Europejska zainwe-
stowała dotychczas 2,8 miliarda euro w pre-
wencję, diagnostykę, terapie, efektywność 
kosztową oraz jakość życia pacjentów cho-
rych na nowotwory i osób wyleczonych. 
Planowany program rozwoju badań nauko-
wych Horizon również obejmie m.in. obszar 
chorób nowotworowych. 
„Nasza wiedza na temat czynników ryzyka 
nowotworów sprawia, że już dzisiaj potrafili-
byśmy ograniczyć o 40 proc. liczbę zacho-
rowań. Musimy jednak wypracować meto-
dy przełożenia naszej wiedzy na praktycz-
ne działania. Wciąż jednak jedynie 3 proc. 
wszystkich wydatków państw członkow-
skich na ochronę zdrowia jest przeznaczo-
ne na prewencję". – mówi Martin Seychell. 

Z tego powodu eu-
ropejski plan walki 
z rakiem będzie do-
tyczył także innych 
unijnych strategii, 
takich jak m.in. „from 
farm to fork", Euro-
pean Green Deal 
i polityki żywnościo-
wej. 
Komisja zamierza za-
pewnić odpowied-

nie zachęty dla rozwoju innowacji, a także 
dla zaspokajania potrzeb medycznych dzi-
siaj jeszcze nie spełnionych. Zamierza tak-
że zwiększać naciski na producentów, aby 
szybciej wprowadzali swoje leki na rynki 
wszystkich krajów członkowskich. „Nie mo-
żemy akceptować, że istnieją znaczne róż-
nice w dostępie do leków onkologicznych 
i do skutecznego leczenia pomiędzy krajami 
członkowskimi. Zmniejszanie nierówności 
zdrowotnych musi należeć do najważniej-
szych celów działania Komisji Europejskiej 
w nadchodzących latach" – zapowiada Mar-
tin Seychell. 

Alivia chce rewizji 
Narodowej Strategii 
Onkologicznej
Fundacja Onkologiczna Alivia krytyku-
je Narodową Strategię Onkologiczną. 
W opinii fundacji plan jest zbyt ogólny, 
nieprecyzyjny, zawiera jedynie szcząt-
kowy plan finansowy – „Nie ma nawet 
harmonogramu działań. Wdrożenie ta-
kiej „strategii” daje gwarancję niepowo-
dzenia”.
„Fundamentalne znaczenie dla tak waż-
nego dokumentu ma precyzyjne i głę-
bokie zrozumienie zastanej rzeczywi-
stości. W wielu fragmentach dokumentu 
znaleźć można rozdziały zatytułowane 
'diagnoza stanu obecnego'. Zawierają 
one bardzo mało twardych danych – 
sprawiają wrażenie płytkich i fragmen-
tarycznych. Często opierają się na opi-
niach, a nie analizach” – twierdzi Alivia.
Zdaniem prezesa Bartosza Polińskiego 
strategia nie odpowiada potrzebom osób 
zdrowych i mocno odbiega od realizacji 
palących potrzeb pacjentów onkologicz-
nych. Twierdzi on, że na przestrzeganie 
standardów jakościowych w patomorfolo-
gii pacjenci będą musieli poczekać sześć 
lat, a zapewnienie „każdemu pacjentowi 
onkologicznemu dostępu do opieki psy-
choonkologicznej” potrwa lat dziewięć.

The Economist: rak płuca nadal problemem
Polska jest krajem z najwyższym współczyn-
nikiem umieralności na raka płuca spośród 
11 państw europejskich, analizowanych 
przez The Economist Intelligence Unit (EIU). 
Raport zwraca także uwagę na niski – w po-
równaniu z innymi nowotworami – poziom 
wydatków na poszukiwanie nowych terapii 
raka płuca. 
Raport dotyczący raka płuca nosi tytuł „Bre-
athing in a new era”. Nie został jeszcze do-
kończony, opublikowano na razie wyniki 
pierwszej fazy badań, obejmującej 11 państw 
europejskich, w tym Polskę. 
Autorzy podkreślają, że w Polsce mamy do 
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Europejski Cancer Plan

Stella Kyriakides Martin Seychell

Bartosz Poliński

prezydent Andrzej Duda
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– Jakie praktyczne skutki przyniesie połą-
czenie?
– Reorganizacja pracy trwa od czerwca 2019 ro-
ku, dzięki czemu większość decyzji i przygoto-
wań już mamy za sobą. Naukowe i administra-
cyjne kadry IŻŻ włączyły się we wspólne prace 
i projekty od 1 lutego, odkąd zaczęło obowiązy-
wać rozporządzenie Rady Ministrów. Funkcjono-
wać będzie jeden podmiot prawny – NIZP-PZH. 
Równolegle Ministerstwo Zdrowia pracuje nad 
nadaniem połączonej instytucji statusu pań-
stwowego instytutu badawczego. 
Obie nasze instytucje prowadziły dotychczas 
kampanie informacyjne związane ze zdrowiem 
publicznym. Zamierzamy je kontynuować, ale 
jeszcze mocniej zintegrować je z działaniami 
Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ. Nasz komunikat 
będzie częścią przekazu takich działań jak choć-
by kampania "Planuję Długie Życie", prowadzona 
przez Ministerstwo czy też planowane działania 
pod adresem ludzi młodych, aby ich zniechęcić 
do korzystania z e-papierosów. Będziemy także 
rozwijać Centrum Dietetyczne Online – jedyne 
takie miejsce finansowane ze źródeł publicz-
nych, gdzie udzielane są konsultacje i porady 
dietetyczne za pomocą narzędzi e-zdrowia. 

– Promujecie także rozwiązania dietetyczne 
dotyczące żywienia zbiorowego.
– W ramach wspomnianego Narodowego Cen-
trum Edukacji Żywieniowej będziemy rozwijali 
gotowe zalecenia żywieniowe w postaci diet dla 
żywienia zbiorowego w szkołach i szpitalach – 
to jest projekt na najbliższy rok. Chodzi o to, aby 
ze wszystkich dostępnych zaleceń, rekomen-
dacji, wytycznych stanowiących podstawy do 
układania jadłospisów stworzyć zestawy gotowe 
do zastosowania w praktyce. Dyrektorzy szpitali 
i szkół dzięki temu będą mogli określać kon-
kretne wymagania, kontraktując firmy caterin-
gowe lub prowadząc własne kuchnie. W planie 
prac przewidzieliśmy dodatkowo uzgodnienia 
z kucharzami oraz konsumentami, aby ułatwić 
praktyczne wdrożenie zaleceń. Posiłki zgodne 
z normami powinny być stosunkowo proste 

Połączenie IŻŻ  
oraz NIZP-PZH  
– czy wyjdzie nam na zdrowie?
Dr Grzegorz Juszczyk, dyrektor NIZP-PZH – Połączenie ma charakter 

historyczny. W 1963 roku Instytut Żywności i Żywienia został wydzielony 

z Państwowego Zakładu Higieny. Było to uzasadnione organizacyjnie. 

Dzisiaj zaleca się kompleksowe i zintegrowane podejście do wyzwań 

zdrowia publicznego – zarówno w obszarze indywidualnych zachowań, 

czyli m.in. diety, niepalenia tytoniu i używania wyrobów zawierających 

nikotynę, odpowiedniej aktywności fizycznej, jak też zagrożeń 

środowiskowych, m.in. mikrobiologicznych, zanieczyszczeń 

powietrza, jakości wody przeznaczonej do spożycia itp. 

do przygotowania, oparte na rodzimych pro-
duktach oraz, co być może jest najważniejsze, 
smaczne. 

– Jest nadzieja, że poprawi się – kiedy?  
– wyżywienie w szpitalach?
– Do końca tego roku opracujemy nowe normy 
żywieniowe dla szpitali. Jesteśmy już po rozmo-
wach z Narodowym Funduszem Zdrowia, dla 
którego to zagadnienie jest niezwykle ważne. 
Chodzi o to, aby poprawić jakość wyżywienia 
pacjentów. Chcemy pomóc dyrektorom szpitali 
i wszystkim osobom, które się zajmują żywie-
niem w planowaniu i dostarczaniu posiłków od-
powiednich do potrzeb osób chorych. Przygo-
towane przez nas zalecenia stworzą podstawę 
do poprawy sytuacji. Natomiast ich wdrożenie 
i kontrolowanie – to już zadanie dla inspekcji 
sanitarnej oraz NFZ. 

– Czy analizujecie, jak Polacy się odżywiają?
– W ostatnim kwartale 2019 roku przeprowadzi-
liśmy kompleksowe badania dotyczące sposobu 
odżywiania się Polaków, w ramach ogólnoeu-
ropejskich badań EFSA. Tego typu badania były 
przeprowadzone w 2000 r. Zebrane dane znajdują 
się w centralnej, europejskiej bazie, dzięki czemu 
można dokonywać porównań między krajami. 
W chwili obecnej weryfikujemy zebrane informa-
cje, następnie przeprowadzimy analizy, a po opra-
cowaniu wniosków – opublikujemy raport. Spo-
dziewam się ciekawej dyskusji na temat wyników. 

– Prawdopodobnie dowiemy się, że spoży-
wamy zbyt dużo cukru,
– Jeśli chodzi o szkodliwość cukru w diecie, 
dysponujemy dowodami. Szkodliwość cukru 
polega na tym, że dostarcza do naszego organi-
zmu duży ładunek energetyczny. W połączeniu 
z coraz niższą aktywnością fizyczną i innymi 
składnikami diety prowadzi to do nadwagi i oty-
łości. Problem polega między innymi na tym, że 
cukier dodawany jest do bardzo wielu produk-
tów, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Dobrym 
przykładem są desery mleczne smakowe czy 

zbożowe produkty śniadaniowe chętnie spoży-
wane przez dzieci, a zawierające cukier w iloś-
ciach podobnych do ciastek. Próbujemy zatem 
wpłynąć na sprzedaż artykułów, które zawierają 
dużo cukru i nie mają zbyt wielu innych wartości 
odżywczych. Ważne aby upowszechniać czy-
tanie etykiet, gdzie znajdziemy informację o za-
wartości cukru w produkcie.

– Czy Instytut analizował efekty opodatko-
wania, a co za tym idzie efekty wzrostu cen 
żywności zawierającej cukier?
– W ubiegłym roku przeprowadziliśmy syste-
matyczny przegląd publikacji dotyczących 
rozwiązań, które były wprowadzane w innych 
krajach. Wywołany przez dodatkowe obciąże-
nia fiskalne wzrost cen na produkty zawierające 
cukier powoduje zmniejszenie ich spożycia, 
zwłaszcza w grupach o niższych dochodach, 
które są bardziej narażone na otyłość i zwią-
zane z nią inne choroby. Tak więc mamy na to 
dowody naukowe. Poza tym analizy wykazują, 
że w takiej sytuacji producenci zmieniają skład 
swoich produktów w procesie reformulacji. 
A zatem, nawet jeśli takie fiskalne narzędzie nie 
przynosi znaczących dodatkowych wpływów 
do budżetu, to pozytywie wpływa na zdrowie. 
To jest główny cel wprowadzania takich roz-
wiązań na świecie. Opodatkowanie niektórych 
produktów – to również klarowny sygnał dla 
ich konsumentów, że zawierają dużą ilość 
niekorzystnych dla zdrowia substancji, z czego 
zwykle nie zdają sobie sprawy. 

– Czy to rzeczywiście poprawia stan zdrowia 
społeczeństwa?
– Brakuje jeszcze specyficznych, długookreso-
wych analiz wpływu podnoszenia cen niezdro-
wej żywności na stan zdrowia społeczeństwa. 
Natomiast problem nadwagi i otyłości jest 
dobrze zbadany, wiemy że wywołuje bardzo 
negatywne skutki zdrowotne. Dlatego powin-
niśmy poszukiwać różnych sposobów zmiany 
niezdrowych nawyków żywieniowych.

pełen tekst wywiadu dostępny na www.mZdrowie.pl

Do końca tego 
roku opracujemy 
nowe normy 
żywieniowe  
dla szpitali.
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Wirtualna przychodnia  
PZU Zdrowie

Julita Czyżewska

PZU Zdrowie uruchomi-
ło przychodnię online. 
Posiadacze abonamen-
tów mają tę usługę wli-
czoną, natomiast pacjen-
ci jednorazowi płacą za 
konsultację. By skorzy-
stać z usług „Wirtualnej 
Przychodni” pacjent wy-
biera specjalistę i sposób 
konsultacji: telefon, czat, 
video czat. Do omówie-
nia wyników badań lub 

uzyskania recepty – musi załączyć niezbędne do-
kumenty. Po zakończonej konsultacji pacjent 
otrzymuje podsumowanie rozmowy i zalecenia. 

Mniej Amerykanów  
umiera na raka
Według „A Cancer Journal for Clinicians” 
w Stanach Zjednoczonych maleje liczba 
zgonów a rośnie wczesna wykrywalność 
i skuteczność nowoczesnych terapii. W latach 
1991–2017 liczba zgonów na raka w USA ob-
niżyła się o 29 proc. Według raportu „Facts & 
Figures 2020” w latach od 2016 do 2017 w Sta-
nach Zjednoczonych odnotowano rekordowo 
niską umieralność z powodu nowotworów. 
2,2 proc. – to największy roczny spadek, jaki 
kiedykolwiek obserwowało American Cancer 
Society. Od 2008 roku umieralność na raka 
sukcesywnie maleje w USA o około 1,5 proc. 
rocznie. 

Sztuczna inteligencja  
w diagnostyce kardiologicznej

Stephen Hahn

FDA zezwoliło na stoso-
wanie pierwszego opro-
gramowania, które  
wspiera specjalistów wy-
konujących ultrasono-
grafię i echokardiografię 
serca przy użyciu sztucz-
nej inteligencji, Opro- 
gramowanie o nazwie 
Caption Guidance ma 
wskazania do stosowa-
nia w dwuwymiarowej 
przezklatkowej echokar-
diografii u dorosłych pa-

cjentów, zwłaszcza przy uzyskiwaniu obrazów 
serca pod różnym kątem. 
Rejestracja ma pomóc lekarzom i pielęgniarkom, 
którzy nie są specjalistami w dziedzinie USG, korzy-
stać z tych narzędzi diagnostycznych. 

Microsoft podzieli się  
swoją wiedzą o AI
Firma podzieli się swoim dorobkiem w dziedzinie 
sztucznej inteligencji z naukowcami i organizacja-
mi non – profit działającymi w segmencie ochrony 
zdrowia. Chodzi o wiedzę z zakresu analizy da-
nych, technologię i zasoby, które pomogą znaleźć 
rozwiązanie dla najpilniejszych problemów zdro-
wotnych. 
Obecnie ponad 50 proc. specjalistów z dziedziny 
sztucznej inteligencji pracuje w branży technolo-
gicznej. Natomiast mniej niż 5 proc. pracuje w sek-
torze ochrony zdrowia i organizacjach non-profit. 

Europejskie Big Data

Grzegorz Cessak

Grupa zadaniowa Europejskiej 
Agencji Leków i Szefów Agen-
cji Leków (HMA) proponuje 
dziesięć działań mających 
zmienić podejście do wyko-
rzystania technologii "Big Da-
ta" w celu wspierania innowa-
cji i zdrowia publicznego. Re-
komenduje się zbudowanie 
unijnej platformy dostępu i ana-
lizy danych dotyczących 
opieki zdrowotnej zbieranych 
z całej Unii Europejskiej. 

NIO: Centrum Doskonałości 
Onkologii Precyzyjnej
W Narodowym Instytucie Onkologii zostało po-
wołane pierwsze w Polsce Centrum Doskonałości 
Onkologii Precyzyjnej. Ma prowadzić wielodyscypli-
narną opiekę zdrowotną nad chorymi na nowotwo-
ry z uwzględnieniem charakterystyki molekularnej 
nowotworu. CDOP umożliwi podejmowanie decyzji 
o leczeniu standardowym oraz badaniach klinicz-
nych prowadzonych w NIO-PIB. 

AI zdiagnozuje raka piersi
Sztuczna inteligencja Google Health zastosowana do 
wykrywania raka piersi o 5,7 proc. zmniejszyła liczbę wy-
ników fałszywie dodatnich i o 9,4 proc. fałszywie ujem-
nych w USA. W Wielkiej Brytanii było to odpowiednio: 
1,2 oraz 2,7 proc. Model wykrył raka piersi w mammo-
gramach przesiewowych (z których usunięto identyfiko-
walne informacje) z większą dokładnością niż eksperci.

Pomału, na szczęście, obojętnieje 
wszystkim temat koronawirusa. W końcu 
pojawiły się przebłyski zdrowego rozsąd-
ku i media zaczęły analizować, czy liczba 
zgonów w Chinach idąca w setki to na-
prawdę AŻ czy może TYLKO. W tym tygo-
dniu pojawiły się też godne odnotowania 
decyzje o zwiększeniu o 30 proc. wyceny 
w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycz-
nej, zastosowaniu zachęt dla wizyt pierw-

szorazowych, bezlimitowym finansowa-
niu świadczeń specjalistycznych (niezbyt 
wierzę by skróciły kolejki, ale piarowsko 
wszystko brzmi nieźle i tak zostało za-
prezentowane) i zapowiedzi NFZ zapłaty 
100 proc. nadwykonań…

Jakby tego było mało, w nocy z czwart-
ku na piątek w czasie debaty w Sejmie 
słynny już środkowy palec do odgarniania 
włosów posłanki Lichockiej wywołał istny 
festiwal obietnic i oskarżeń, ale w każdym 
razie ostrą dyskusję społeczną. Środowi-
ska opozycyjne wskazywały nikczemność 
przeznaczania 2 miliardów złotych na TVP 
zamiast na onkologię, rządowe kręgi zaś 
ruszyły z autopromocją programu Naro-
dowej Strategii Onkologicznej i wykaza-
niem, że obecnie będzie dwa razy więcej 
pieniędzy na onkologię niż za czasów po-
przedników. Swoją drogą ciekawe, czy to 
porównywanie kiedyś zaniknie? Wolałbym 
już chyba chwalenie się dobrymi i skutecz-
nymi decyzjami.

Ale… to wszystko działo się w momencie 
oficjalnego startu kampanii prezydenckiej 
AD 2020.

Trzeba przyznać, że obecny Prezydent 
Andrzej Duda miał konwencję najbardziej 
profesjonalną i dopracowaną pod kątem 
oprawy i odbioru symboliki, rozpoczy-
nając oficjalnie kampanię. Inni kandyda-
ci zagubili się w smutnych, małych sal-
kach i w tłach, które przypominają raczej 
kampanię na burmistrza biednej gminy, 
a nie rywalizację o najwyższy fotel i urząd 
w kraju. Ale to na marginesie – to moje 
„zboczenie” zawodowe z czasów prze-
szłych, gdy zajmowałem się marketin-
giem politycznym.

Po głowie krąży mi nie od wczoraj py-
tanie, jaki jest sens, by pretendenci do 
prezydentury wygłaszali swoje zdania 
i opinie na temat zdrowia, skoro i tak 
jest to prerogatywa rządu i Ministerstwa 
Zdrowia. To oczywiście retoryczne py-
tanie – osobiście chcę jako wyborca 
wiedzieć, co kandydaci myślą o obec-
nym systemie ochrony zdrowia i czy 
mają wizję działań, które mogą realizo-
wać z Pałacu Prezydenckiego, a które 
powinny wspierać inicjatywy prozdro-
wotne i poprawę dostępności do opieki 
medycznej w Polsce.

Do tej pory wypowiedzi kandydatów 
(włączając w to urzędującego Prezyden-
ta) nie wskazują zbytnio na to, by temat 
Zdrowia był dostrzeżony jako ten, który 
Polacy uważają od wielu lat za najważ-
niejszy w ich życiu. Owszem, przypisy-
wana Prezydentowi Dudzie inicjatywa 
stworzenia Narodowej Strategii Onkolo-
gicznej – to de facto polityka zapowia-
dana i realizowana przez Ministerstwo 
Zdrowia. Ciekawe, że w dyskusji euro-
pejskiej (Komisja Europejska 4 lutego 
rozpoczęła konsultacje w sprawie planu 
walki z rakiem dla całej Unii) głos Polski 
w zasadzie dotąd nie zaistniał. Nikt nie 
znalazł żadnej sposobności, aby włą-
czyć tematy z polskiego podwórka do 
agendy tego przedsięwzięcia. Może war-
to w gorączce wyborów prezydenckich 
naprawić ten błąd. 

Tymczasem z dużym zainteresowaniem 
będę śledzić i recenzować zdrowotne 
poczynania kampanijne wszystkich liczą-
cych się kandydatów, licząc, że nie pójdą 
w propagandę i pustosłowie. I komento-
wać na bieżąco ich pomysły i idee na cza-
sy zarazy, czy to koronawirusa, czy raka. 

Grzegorz Ziemniak

ZDROWOTNE IDEE NA CZASY ZARAZY…
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NA AGENDZIE

COVID-19, 2019-nCoV, #koronawirus co się wydarzy

Druga strona medalu

Po koniec stycznia Światowa Organizacja 
Zdrowia ogłosiła, że epidemia nowego 
koronawirusa stanowi zagrożenie zdrowia 
publicznego o zasięgu międzynarodo-
wym. Od 2009 roku WHO pięciokrotnie 
ogłosiło stan zagrożenia pandemią: wi-
rusa świńskiej grypy H1N1, polio i eboli 
w 2014 roku, Zika w 2016 i w 2019 roku 
eboli po raz drugi. W tym okresie świat 
przeżył tylko jedną pandemię wirusa H1N1.

Soumya Swami-
nathan, dyrektor 
naukowa Światowej 
Organizacji Zdrowia 
– „COVID-19 oznacza 
chorobę koronawiruso-
wą w 2019 roku. Ten styl 
nazewnictwa zapewni 
format odnoszący się do 
nowych chorób korona-
wirusowych w przyszłości”.

James Lloyd-Smith 
z University of California 
w Los Angeles – „badanie 
przesiewowe podróżnych 
na obecność koronawi-
rusa 2019-nCoV nie jest 
wystarczająco skuteczne. 
Wyłapuje ono średnio 
mniej niż połowę zaka-

żonych. Większość osób, u których roz-
winie się infekcja nie ma jeszcze objawów 
choroby i często świadomości, że zarażają 
inne osoby. Dlatego do powstrzymania 
wirusa nie wystarczy jedynie ulepszanie ba-
dań przesiewowych na lotniskach i innych 
węzłach turystycznych”.

Waldemar Kraska, wi-
ceminister zdrowia – 
„Sytuację monitorujemy 
na bieżąco. Ministerstwo 
Zdrowia utrzymuje 
kontakty z ministerstwa-
mi innych krajów UE. 
W Brukseli odbędzie 
się narada ministrów 
zdrowia, podczas której 
szefowie resortów będą wymieniać infor-
macje i doświadczenia związane z sytua-
cją epidemiologiczną”.

Guido Rasi, dyrektor 
wykonawczy Europej-
skiej Agencji Leków 
– „Rozprzestrzenianie 
się koronawirusa zostało 
uznane przez WHO za 
stan wyjątkowy związany 
ze zdrowiem publicz-
nym. Dysponujemy 
dużym zakresem wiedzy 

i możliwości w Europie, możemy zapew-
nić szybką ścieżkę w obszarze doradztwa 
naukowego i udzielać informacji zwrotnej 
na temat wszelkich proponowanych opra-
cowań leków”.

Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, szef Światowej 
Organizacji Zdrowia 
– „Najbardziej obawiamy 
się tego, że wirus może 
potencjalnie rozprze-
strzenić się w krajach ze 
słabymi systemami opieki 
zdrowotnej. Decyzja 
o wprowadzeniu stanu 
wyjątkowego nie jest 
w żadnym stopniu podyktowana brakiem 
zaufania do Chińczyków, którzy wyznaczyli 
nowe standardy w reagowaniu na zagroże-
nie epidemiologiczne”.

Jarosław Pinkas, Głów-
ny Inspektor Sanitarny 
– „Pewnie będziemy 
mieli taki przypadek. 
Oczywiście poradzimy 
sobie z nim i pewnie nie 
rozprzestrzenimy wi-
rusa, dlatego że mamy 
dobry nadzór epide-
miologiczny”.

K
westia walki z rakiem 
dzięki różnym zdarzeniom 
politycznym została 

podniesiona do rangi jakiej do tej 
pory w Polsce nie widzieliśmy.

Onkologia stała się „atrakcyjna” 
choć atrakcyjną nie jest ze swej 
istoty, bo rak zbiera ogromne 
ponure żniwo. Choroba sieje 
spustoszenie i jest obecna 
w naszych głowach jako myśl 
paraliżująca, przerażająca. Dla 
ogromnej większości Polaków 
słowa „masz raka” brzmią jak 
wyrok, choć trzeba to powiedzieć, 
że w coraz większej ilości 
przypadków dziś wyrokiem być 
nie muszą. Nic tak nie łączy 
jak rak, chorzy są niebywale 
zintegrowani, czują z sobą więź 
i często się wspierają.

Oprócz leków, radioterapii etc. co 
jest jednak istotą walki z rakiem? 

Jest nią – nadzieja.

Gdybyśmy chcieli wesprzeć 
chorych na raka, co powinniśmy 
zrobić?

Powiedzieć, że dajemy dwa 
miliardy złotych więcej na 
onkologię? Krzyczeć wszem 
i wobec, że uchwaliliśmy strategię 
onkologiczną? Co mogłoby 
wspomóc chorych w tym 
aspekcie?

Tą nowa nadzieją, może być 
„polityka spójności” walki z rakiem 
w ramach Unii Europejskiej.

Chodzi o to, żeby Unia 
Europejska podobnie jak 
w zakresie polityki energetycznej, 
co też było kiedyś nie do 
pomyślenia, zaczęła coś 
rzeczywiście robić. Unia ogłosiła 
chęć powołania „Cancer Planu” 
to jest jakiś promyk nadziei, ale 
pacjenci potrzebują realnych 
działań jak w przypadku wspólnej 
polityki energetycznej. 

Jednym państwem z rakiem nie 
wygramy, jednym budżetem nie 
wygramy, ale wspólnie – wygrać 
możemy. Jeżeli skumulujemy 
doświadczenia w leczeniu to będzie 
to wydarzenie. Cała Europa tego 
potrzebuje, bo wszystkie narody 
Europy się starzeją, a co za tym idzie 
wszyscy mamy wspólny problem 
i wspólnego wroga. 

My Polacy mamy kilku byłych 
premierów w Parlamencie 
Europejskim. I oni nie potrafią się 
w żadnej kwestii porozumieć ... 
Ale może uda im się porozumieć 
w sprawie stworzenia koalicji 
do walki z nowotworami. To 
przecież nie jest tak naprawdę 
sprawa polityczna. To sprawa 
fundamentalna. Zamiast rzucać 
memami z palcem czy bez – niech 
zrobią coś konstruktywnego. Może 
czas podjąć takie wyzwanie, ono 
realnie może przynieść nadzieję, 
rzecz bezcenną dla pacjentów 
onkologicznych.

Warsztat onkologiczny
Modern Healthcare Institute, 
wydawca portalu mZdrowie.pl 
zorganizuje kolejną debatę na temat 
zmian w onkologii, podczas 
której eksperci będą dyskutowali 
o innowacjach i przełomach 
w leczeniu nowotworów.

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 odbędzie się  
XXX Forum Ekonomiczne, a jego 
częścią tradycyjnie będzie Forum 
Ochrony Zdrowia, którego 
patronem medialnym będzie 
portal mZdrowie.pl. Jest nadzieja, 
że tradycyjnie w krynickich lasach 
obrodzą zdrowe rydze, a na krynickim 
deptaku obrodzą politycy zdrowotni.

Soumya Swaminathan

James Lloyd-Smith

Waldemar Kraska

Guido Rasi

Tedros Adhanom 
Ghebreyesus

Jarosław Pinkas

Wyzwania w Katowicach
V Kongres Wyzwań Zdrowotnych 
5-6 marca w Katowicach, pięć ścieżek 
tematycznych: polityka zdrowotna, 
finanse i zarządzanie, terapie,  
nowe technologie i edukacja.  
Jak zawsze dużo spotkań,  
dużo dyskusji, dużo sesji.

Samorządy w Karpaczu
VI Europejski Kongres Samorządów 
2-3 kwietnia w Karpaczu, a na nim 
sesje poświęcone zdrowiu. 

Mariusz Gierej 

Pokażmy palec rakowi...
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