
Adam Niedzielski wprowadza nową strategię 
walki z pandemią, czyli m.in. ograniczenie testów 
i zmniejszenie liczby szpitali jednoimiennych 
— „Będziemy ważyć zyski i straty przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie walki 
z koronawirusem. Mocniej przyglądać się  
będziemy aspektom finansowym  
podejmowanych przez nas decyzji,  
ich wpływowi na gospodarkę. 
Mamy za sobą etap drastycznych 
środków, teraz zmieniamy charakter 
reagowania. Odchodzimy od środków 
ogólnokrajowych na rzecz środków 
dedykowanych konkretnym regionom”.

Przez ostatnie dwadzieścia lat na czele resor-
tu stał lekarz. „Ach, przydałby się mu dobry do-
radca do spraw ekonomicznych” — wzdychano 
bez skutku. Wygląda na to, że sytuacja zmieniła 
się o 180 stopni. Pilnie przydałby się doradca do 
spraw medycznych.
Chodzi o jedną z jego pierwszych decyzji, ogło-
szoną w ramach strategii zwalczania drugiej fali 
epidemii. Minister nałożył nią na lekarzy POZ 
obowiązek przeprowadzenia badania fizykalne-
go pacjenta przed skierowaniem na testy COVID-19. 
Tłumaczono, że system testowania mógłby pęknąć w szwach, gdyby 
lekarze POZ kierowali na testy zbyt wielu pacjentów. A koszty urosłyby 
ponad miarę.
Po takim wytłumaczeniu decyzja z punktu widzenia ekonomicznego 
nabiera pozór sensu. Ale z medycznego punktu widzenia — to absurd. 
Do postawienia diagnozy w przypadku C-19 trzeba przeprowadzić test. 
Żadne badanie fizykalne nie pomoże odróżnić C-19 od grypy. W walce 
z pandemią trzeba chronić personel medyczny przed zarażeniem sie-
bie i pacjentów. W tym kontekście świadome narażenie lekarzy na nie-
potrzebny kontakt z pacjentem, który ma objawy C-19, można uznać 
wręcz za sabotaż.
Otwartym pozostaje pytanie, czy nikt z obecnego otoczenia ministra 
zdrowia nie ostrzegł go przed skutkami takiej decyzji, czy — owszem 
— ostrzegał, ale nie został wysłuchany. Dość, że propozycję ostatecz-
nie wycofano pod naciskiem ekspertów i praktyków z Porozumienia 
Zielonogórskiego i Naczelnej Izby Lekarskiej.
Niby skończyło się dobrze, ale idea fizykalnego badania przed testem, 
a nie po nim, świadczy jednak o tym, że ministrowi zdrowia potrzebny 
jest kompetentny i obdarzony zaufaniem doradca znający się na medy-
cynie. Aby przed skutkami nieroztropnych decyzji chronić nie tylko jego 
samego, ale przede wszystkim nas — pacjentów.

„O wszystkie ręce na pokład” — apeluje Adam 
Niedzielski, który przejął stery po Łukaszu Szu-
mowskim w Ministerstwie Zdrowia. To pierwszy 
od kilkunastu lat szef tego resortu, który nie jest 
lekarzem, ale menedżerem. Pewnie dlatego nie 
zauważył, że spracowane ręce lekarzy i pie-
lęgniarek już od dawna samotnie szorują ten 
przysłowiowy pokład. Tanio i łatwo było okla-
skiwać w mediach tych, którzy z narażeniem 
życia walczyli z COVID-19. Ale kiedy chodzi 
o konkretne decyzje, partyjni liderzy wolą handel bez przetargu od 
zdrowia ludzkiego. 
Szkoda, że w partyjnych sejfach nadal brakuje gotowych projektów 
rozporządzeń zmiany na lepsze w opiece zdrowotnej. Za każdym ra-
zem, przy zmianie władzy trwa zabawna łapanka na stanowisko mi-
nistra zdrowia. Ministrowie zdrowia zawsze umilali wizerunek nowej 
władzy, która dziarsko zapowiadała swoje stanowcze zmiany. Ow-
szem, kolejne figury na politycznej szachownicy, cieszyły się przez 
chwilę środowiskowym prestiżem, ale realnymi politycznymi wpły-
wami i możliwościami już prawie nigdy. 
Rodzimi politycy na froncie wzajemnego zwalczania się nie 
oszczędzają również lekarzy. Bo ich po prostu nie lubią, za to że ci 
kpią z ich ignorancji. Czasem tylko obie strony puszczają do siebie 
oko, bo tak im podpowiada savoir vivre. Politycy bardziej potrze-
bują pacjenta, który przed kamerami będzie ze łzami w oczach 
opowiadał o krzywdzie doznanej właśnie od lekarzy. Gdzieś głę-
boko w nas siedzi skłonność do nazywania wszystkiego, co nam 
się nie udało, błędem lub winą innych osób. Tymczasem cenne 
opinie ekspertów lądują w urzędniczych szufladach. Zresztą, dep-
tanie autorytetów powoli zalicza się do dobrego tonu. Czy musi-
my z tym żyć? Bądźmy dobrej myśli, ale z otwartymi oczyma na 
świat! Byle nie na jego zaścianek.
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FAKTY KADRYPRAWO

3 miliony polis zdrowotnych

Prywatne ubezpieczenie zdrowot-
ne ma już ponad 3 mln Polaków, 
o 13,1 proc. więcej niż rok wcześniej. 
W pierwszym półroczu 2020 roku Po-
lacy przeznaczyli prawie pół miliarda 
złotych na dodatkowe ubezpieczenia 
zdrowotne.
„Zainteresowanie polisami wzrosło, 
zwłaszcza w początkowym okresie 
lockdownu, ponieważ ludzie przykła-
dali większą wagę do swojego stanu 
zdrowia. Trend ten zaobserwowa-
liśmy zarówno w ubezpieczeniach 
indywidualnych, jak i grupowych. 
Podczas pandemii wzrosło znaczenie 
polisy zdrowotnej również jako bene-
fitu pracowniczego" —  mówi Dorota 
M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby 
Ubezpieczeń.

Krótsze kolejki do 
diagnostyki obrazowej 

Skraca się czas oczekiwania pacjen-
tów na badania obrazowe realizowane 
w trybie zwykłym. Według badań fun-
dacji Alivia w ponad 640 placówkach 
wykonujących diagnostykę obrazową 
TK, RM i PET-CT, średni czas ocze-
kiwania na rezonans magnetyczny 
uległ skróceniu z 70 dni (1 czerwca) do 
61 dni (24 sierpnia). Ze skierowaniem 
pilnym pacjenci czekają średnio 38 dni, 
podczas gdy w czerwcu było to 41 dni. 
Na tomografię komputerową czeka-
my średnio 27 dni — w czerwcu było 
to 30 dni. Natomiast pacjenci z kartą 
DILO  na rezonans czekali w czerwcu 
9 dni — a pod koniec sierpnia było to 
już 14 dni.

Uniwersytet Jagielloński 
najwyżej, ale nisko

Osiem polskich uczelni, w tym trzy 
prowadzące wydziały lekarskie, zna-
lazło się na nowej liście szanghajskiej 

— tysiąca najlepszych uniwersytetów 
na świecie.
Najlepszą uczelnią został Harvard, 
przed Stanford i Cambridge. W grupie 
uczelni sklasyfikowanych na miej-
scach od 401 do 500 znalazł się Uni-
wersytet Jagielloński. Natomiast Śląski 
Uniwersytet Medyczny i Warszawski 
Uniwersytet Medyczny znalazły się na 
miejscach od 901 do 1000. W porówna-
niu z ubiegłoroczną edycją rankingu, 
UJ i WUM wypadły gorzej, SUM pozo-
stał na tej samej pozycji.

Pierwszy kredyt na walkę 
z pandemią

Tadeusz Kościński

Minister Finansów podpisał umowę  
z Europejskim Bankiem Inwestycyj-
nym na linię kredytową w wysokości 
do 650 mln euro, na finansowanie wal-
ki z pandemią. Finansowaniem EBI 
mają zostać objęte inwestycje dotyczą-
ce opieki zdrowotnej i ochrony ludno-
ści, czyli obszarów, w których skutki 
pandemii są najbardziej odczuwalne. 

Nowa lista refundacyjna

Na wrześniowym wykazie znalazł się 
m.in. pierwszy lek doustny w leczeniu 
łuszczycowego zapalenia stawów 
o przebiegu agresywnym i zapaleniu 
jelita grubego, dwa inhibitory inter-
leukiny 23 w leczeniu ciężkiej postaci 
łuszczycy plackowatej, szczepionka 
przeciwko grypie dla osób w wieku po-
wyżej 75 lat, nowy inhibitor ALK w dru-
giej linii leczenia niedrobnokomórko-
wego raka płuca, nowy doustny lek 
sierocy na białaczkę szpikową i ostrą 
białaczkę limfoblastyczną, lek sierocy 
dla pacjentów z nerwiakiem zarod-
kowym współczulnym oraz nowy lek 
antypsychotyczny dla dorosłych pa-
cjentów ze schizofrenią. Pierwsza lista 
leków bezpłatnych dla kobiet w ciąży 
zawiera 114 pozycji, m.in. insuliny, hor-
mony tarczycy, heparyny drobnoczą-
steczkowe oraz progesteron.

„Obserwacje  
Modern Healthcare Institute”

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

Pandemiczna biegunka legislacyjna

Uchwalona 2 marca 2020 r. ustawa specjalna — o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych — była do 
września zmieniania 6 razy, kolejnymi ustawami.
Od 7 marca do 31 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał 
13 rozporządzeń bezpośrednio związanych ze stanem zagro-
żenia epidemicznego i epidemii. Zostały one po tym okresie 
zastąpione rozporządzeniami Rady Ministrów, których od 
31 marca do 2 lipca wydano 20. Wydano zatem w sumie 
33 rozporządzenia w ciągu 118 dni. Stan prawny zmieniał się 
średnio co 3,5 dnia, utrudniając czy wręcz uniemożliwiając 
zapoznanie się z nowymi przepisami i ich pełne wdrożenie. 
Pośpieszna legislacja świadczy również o tym, że państwo 
nie było przygotowane na wystąpienie epidemii, a dotych-
czasowe przepisy nie były kompletne. Jako państwo nie 
posiadaliśmy gotowych scenariuszy działania w sytuacji 
kryzysowej.

Prezydent podpisał ustawę  
o podatku cukrowym

Nowa danina zacznie obowią-
zywać od 1 stycznia 2021 roku. 
Opłata będzie wynosić 25 zło-
tych od litra etanolu sprze-
dawanego w opakowaniach 
o objętości do 300 ml. Przykła-
dowo oznacza to 1 zł od 100 ml 
„małpki” wódki 40-procento-
wej, 2 zł od 200 ml „małpki” 
wódki 40-procentowej i 88 gr 
od 250 ml małpki wina 14-pro-
centowego. W odniesieniu do 
napojów wysokosłodzonych, 
dodatkowa opłata wyniesie 
50 gr od litra oraz dodatkowo 
opłatę zmienną w wysokości 
5 gr za każdy gram cukru po-

wyżej 5 gram/100 ml — w przeliczeniu na litr napoju. Jeżeli 
napój prócz cukru (lub substancji słodzącej) zawierać będzie 
kofeinę i taurynę — obowiązywać będzie dodatkowa dopłata 
w wysokości 10 groszy.

Narkomania i alkoholizm pod jednym dachem

Rząd zamierza połaczyć agencje zwalczające skutki narko-
manii i alkoholizmu, czyli Państwową Agencję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii. Ma to „zwiększyć efektywność 
działań". Łączna liczba osób znajdujących się w kręgu dzia-
łań łączonych podmiotów wynosi ponad 6 mln, w tym m.in. 
osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków oraz ich rodziny, 
osoby pijące ryzykownie i szkodliwie, użytkownicy substancji 
psychoaktywnych, osoby z problemem uzależnień behawio-
ralnych, trzeźwi alkoholicy, osoby doświadczające przemocy 
w związku z alkoholem. Proponuje się również zmiany w za-
kresie ustanawiania gminnych programów w obszarze profi-
laktyki uzależnień. 

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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Roszady w najważniejszych 
instytucjach polskiego systemu 
ochrony zdrowia objęły odejście 
ministra Łukasza Szumowskiego 
i wiceministra Janusza Cieszyń-
skiego z resortu na Miodowej.
Nowym ministrem zdrowia został 
Adam Niedzielski, a w zwolnio-
nym przez niego fotelu prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
zasiadł jego dotychczasowy za-
stępca Filip Nowak. 

Z kolei szefem mazowieckiego 
oddziału NFZ został Zbigniew 
Terek. 

Na czele Centrum Egzaminów 
Medycznych stanął prof. Rafał 
Kubiak. 

Nowym przewodniczącym Kon-
ferencji Rektorów Akademickich 
Uczelni Medycznych został  
prof. Marcin Gruchała.

Doktor Grzegorz Juszczyk, dy-
rektor NIZP-PZH stanął na czele 
ministerialnego zespołu do spraw 
monitorowania przebiegu epide-
mii COVID-19. 

Marcin Gruchała

Filip Nowak

Dorota Fal 

Andrzej Duda
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W pierwszym okresie epidemii 
COVID-19 obserwowaliśmy spadek le-
czonych pacjentów z ostrym zespołem 
wieńcowym, w tym z zawałem serca, 
nawet o 20-25 procent, jeśli chodzi 
o porównanie analogicznych okresów 
z lat 2019 i 2020.  

W ostatnim czasie obserwujemy jednak, 
że chorzy ponownie pojawiają się na 
izbach przyjęć i na ostrych dyżurach. 
W naszym ośrodku w trakcie dyżuru 
zgłasza się średnio 5-7 osób z nagły-
mi problemami kardiologicznymi. Są 
to chorzy z bólem w klatce piersiowej 
i podejrzeniem zawału serca, chorzy 
z dusznością, kołataniem serca czy pod-
wyższonym ciśnieniem tętniczym. 

Oczywiście dodatkowo przyjmujemy 
chorych z zawałem serca transferowa-
nych przez system ratownictwa medycz-
nego z miejsca zachorowania, przekazy-
wanych z innych szpitali czy lecznictwa 
ambulatoryjnego. Widzimy, że lęk pacjen-
tów przed szpitalem zmniejszył się. Pro-
wadzone działania świadomościowe były 
w tym zakresie znaczącym wsparciem.

W początkowym okresie pandemii pa-
cjenci byli zaniepokojeni statystykami 
dotyczącymi wzrastającej liczby zaka-
żeń. Dodatkowo słyszeli o przypadkach 
stwierdzania ognisk COVID-19 w pla-
cówkach opieki i ośrodkach ochrony 
zdrowia, głównie w domach pomocy 
społecznej i szpitalach. Z relacji chorych 
wiemy, że stawali przed bardzo trudnym 
wyborem: odczuwali dotkliwe objawy, 
które mogły świadczyć o zawale serca, 
ale jednocześnie obawiali się przyjazdu 
do szpitala, gdzie w ich przekonaniu 
istniało realne zagrożenie zakażenia ko-
ronawirusem. 

Pacjenci obawiali się zachorowania 
i trudnych do przewidzenia powikłań 
infekcji. Lęk przed COVID-19 często 
zwyciężał z decyzją o zgłoszeniu się do 
ośrodka. Dane systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego pokazują, że 
w marcu i kwietniu bieżącego roku licz-

ba wezwań pacjentów 
z bólem w klatce pier-
siowej spadła o kilka-
naście procent. W tym 
okresie notowaliśmy 
także spadek liczby 
hospitalizacji chorych 
z zawałem serca bez 
uniesienia odcinka ST 
o około 40 procent. 
To ogromna liczba.

Skala zjawiska obserwowana w Polsce 
była porównywalna z sytuacją w krajach 
takich jak USA, Francja czy Włochy, ale 
trzeba brać pod uwagę niewspółmiernie 
większe nasilenie pandemii, jakie w oma-
wianym okresie panowało we wspomnia-
nych państwach. Ponieważ tendencje 
w różnych krajach były porównywalne, 
okazało się, że to strach był czynnikiem 
decydującym o spadku zgłaszalności pa-
cjentów do szpitali — niezależnie od aktu-
alnego stopnia nasilenia epidemii. 

W pierwszym okresie pandemii 
COVID-19 ludzie zostali w domach, nie 
chodzili do pracy. Być może odczuwali 
z tego względu nieco mniej stresu, mo-
że rzadziej dochodziło u nich do niekon-
trolowanych wzrostów ciśnienia tętni-
czego. Niemożliwe było branie udziału 
w dużych imprezach. Być może ograni-
czono stosowanie używek. Ekstremalna 
aktywność fizyczna uległa znaczącemu 
zmniejszeniu. Te wszystkie czynniki 
mogły wpłynąć na ogólny spadek liczby 
zachorowalności na zawał serca w tym 
okresie. Dziś jednak trudno o tym prze-
sądzać. Nie zmienia to jednak faktu, że 
zapewne w najbliższym czasie zaobser-
wujemy zwiększoną liczbę pacjentów 
z przebytym nieleczonym zawałem 
serca. W takich przypadkach poważnym 
wyzwaniem będą powikłania.

Aby przekonać pacjentów, że w przy-
padku zawału serca nie wolno zwlekać 
z wezwaniem pomocy, zainaugurowano 
kampanię „NIE #zostańwdomu z zawa-
łem”, prowadzoną pod auspicjami Pol-
skiego Towarzystwa Kardiologicznego.

KOMENTARZE

Terapie zarejestrowane od 2013 przez FDA 
jako przełomowe – stan refundacji w Polsce  
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■ przełomowe

■ refundowane
do 11.06

Niestety nie mamy w Polsce jasnej strategii refundacyjnej ani narzędzi, 
które pozwoliłyby nam podejmować decyzje na podstawie zestawienia 
różnych substancji, aby spomiędzy nich wybrać te, które przynoszą naj-
więcej korzyści. Powinniśmy rozmawiać z ministrem na zasadzie: jest 
pięć nowych leków, zastanówmy się, które z nich są najbardziej potrzeb-
ne. My natomiast otrzymujemy pojedyncze pytania — czy potrzebujemy 
danego leku. Odpowiedź jest oczywista — każdy lek jest potrzebny. 
W AOTMiT było analizowane narzędzie do oceny i hierarchizowania 
najnowszych technologii, wśród których mamy zarówno przedłużają-
ce życie, jak i dążące do wyleczenia. Algorytm stworzony do ich oceny 
i porównywania byłby bardzo przydatny przy podejmowaniu decyzji 
refundacyjnych, ponieważ przy naszych możliwościach finansowych 
nie da się refundować wszystkiego. 
Brałem udział w ocenianiu tego tworzonego algorytmu, wspólnie z in-
nymi hematologami — prof. Jędrzejczakiem, prof. Lech-Marańdą, prof. 
Giebelem. Recenzowaliśmy to narzędzie, odbyła się ekspercka dyskusja. 
Uważam, że powinno zostać wprowadzone do użytku przy ocenie no-
wych technologii. Lekarze powinni stać za jego częścią merytoryczną, 
a kwestiami finansowymi powinno się zajmować ministerstwo zdrowia.

Kolejnym ministrem zdrowia został kolejny zaufany człowiek premiera. 
A premier Morawiecki, zgodnie z zasadami życia w korporacji, każ-
demu daje brief. Poprzedni minister miał za zadanie utrzymać spokój 
w ochronie zdrowia, zwłaszcza wśród lekarzy i pielęgniarek, aby PiS wy-
grał kolejne wybory. Cena tego spokoju była drugorzędna. 
Jaki brief otrzymał nowy minister? Sądząc po cv, pierwszych posunię-
ciach i wypowiedziach — ma utrzymać wydatki w rozsądnych grani-
cach. A skoro ich połowa idzie na szpitale, zapewne podejmie próbę 
racjonalizacji, czytaj: redukcji. Możemy się spodziewać upaństwowienia 
szpitali powiatowych, być może też wojewódzkich. Nastąpi łączenie 
w większe struktury, przekształcanie w ZOL, likwidowanie. Zasady ry-
czałtu sieciowego też się mogą zmienić.
Drugi front może zostać otwarty wobec POZ. Całkowicie ryczałtowe 
rozliczanie jest nie do utrzymania. Do umów wejdą elementy płacenia 
za efekt i za wykonywane procedury. Trzeci kierunek — to zapewne 
większa kontrola i ograniczanie umów zawieranych przez NFZ z pry-
watnymi podmiotami. 
Po trwających od dwóch lat podwyżkach, lekarze i pielęgniarki 
in gremio nie będą raczej protestować. Ale centralizacja szpitali grozi 
oporem ze strony samorządów. Oporu można się też spodziewać 
wśród lekarzy rodzinnych, zaprawionych w bojach o swoje finanse. 
Zagrożone prywatne korporacje dołożą swoje. Będzie się działo. 

CISZA PRZED BURZĄ

NIE MAMY STRATEGII

ZAWAŁY: BYŁO MNIEJ, BĘDZIE WIĘCEJ

Krzysztof Jakubiak

Krzysztof 

Giannopoulos

Mariusz Gąsior

WYKRES NUMERUMEM NUMERU 

UROCZYŚCIE PRZEKAZUJĘ NOWEMU MINISTROWI

SWOJE WORY POD OCZAMI
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PRZEŁOMY W LECZENIU CHORYCH NA NOWOTWORY 

DEBATA

W debacie redakcyjnej mZdrowie na temat przełomów w leczeniu chorych na nowotwory wzięli udział: 
wiceminister Maciej Miłkowski, prof. Maciej Krzakowski (konsultant krajowy w dziedzinie onkologii 
klinicznej), dr Adam Maciejczyk (prezes PTO), prof. Marcin Czech (prezes-elekt Polskiego Towarzystwa 
Farmakoekonomicznego), dr Magdalena Władysiuk (HTA Consulting) i dr Jakub Gierczyński.  

JEŚLI WIDZIMY, ŻE LEKI SĄ NAPRAWDĘ SKUTECZNE,  
TO POWINNY BYĆ SZYBKO REFUNDOWANE 

MACIEJ MIŁKOWSKI

Przy ustalaniu, co jest prze-
łomem w onkologii, pa-
trzymy przede wszystkim 
na czasy przeżycia. Istotny 
jest także drugi wskaźnik 
— czas do progresji cho-
roby. Decyzje podejmu-
jemy przede wszystkim 
w oparciu o wyniki badań 
klinicznych. 

U d o k u m e n t o w a n e 
badaniami zyski w postaci 1-2 miesięcy, w dodatku za 
cenę stu czy więcej tysięcy złotych nie dają w zasadzie 
szans na objęcie refundacją. W sytuacji, kiedy braku-
je mocnych dowodów, bardziej uzasadnione jest, aby 
firma wzięła na siebie odpowiedzialność finansową 
za skuteczność terapii, czyli doszła do porozumienia 
o dzieleniu ryzyka i płaceniu w zależności od efektu.     

Nasza strategia zakłada podejmowanie decyzji 
w odniesieniu do poszczególnych rodzajów nowo-

tworu, czyli jednoczesne rozmowy z wieloma pro-
ducentami leków o tym samym wskazaniu. Łatwiej 
się wtedy rozmawia, mamy mocniejszą pozycję ne-
gocjacyjną rozmawiając o cenach i objęciu lecze-
niem nowych grup pacjentów. To może się niekiedy 
wiązać z oczekiwaniem na kolejne nowe terapie, aby 
zaproponować wszystkim producentom takie same 
zasady wejścia do refundacji. W wielu przypadkach 
przedłużanie się procesu refundacyjnego wynika 
także z decyzji biznesowych firm, które w toku ne-
gocjacji zawieszają postępowanie, przygotowując 
lepsze oferty finansowe lub oczekując na lepsze wy-
niki badań klinicznych, które dostarczą mocniejszych 
argumentów.  

Ustalenie, co jest przełomem, wymaga także anali-
zowania sytuacji i śledzenia trendów — dlatego zaini-
cjowałem spotkania z firmami, aby omawiać ich port-
folio, a zwłaszcza projekty rozwojowe i planowane 
wnioski rejestracyjne. Pytamy o plany wprowadzania 
nowych produktów i argumenty, które za nimi sto-
ją, aby zostały objęte refundacją. Dzięki rozmowom 
o nowych lekach i ich charakterystyce wiemy, czego 

można się spodziewać w perspektywie najbliższe-
go roku i możemy się do tego przygotować. Chodzi 
o zabezpieczanie budżetu — albo nowych środków, 
jeśli przygotowywane terapie dotyczą nowych grup 
pacjentów, albo w ramach przesunięć już leczonych 
pacjentów do terapii o wyższej jakości. 

W ostatnich latach potrafiliśmy skrócić czas wpro-
wadzania nowych terapii, zwłaszcza tych, które są 
najbardziej obiecujące i dotyczą niezaspokojonych 
potrzeb. Jeśli w dodatku ich koszty są porównywalne 
do już istniejących, to chcemy tego dokonywać na-
wet w ciągu roku od rejestracji. Będziemy tak nadal 
postępować i to jest zgodne z myślą, aby nowe leki, 
przynoszące największą wartość dodaną, traktować 
priorytetowo. 

Zgadzam się, że jeśli widzimy, że leki są napraw-
dę skuteczne, to powinny być szybko refundowane. 
Zdarza się jednak i tak, że niby skuteczny lek po kil-
ku latach jest wycofywany — dlatego czasami warto 
poczekać z decyzją i przeprowadzić bardzo dokładną 
analizę. Czasami potrzebne są nowe badania i zebra-
nie dodatkowych danych. 

ALGORYTYMY OCENY  
I ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW  
NA REFUNDACJĘ

JAKUB GIERCZYŃSKI

W procesie  refundowania w Polsce  przełomowych 
terapii onkologicznych musimy pamiętać o realiach 
finansowych, w których funkcjonujemy. Pierwszym 
kluczowym warunkiem poprawy w zakresie refun-
dacji publicznej nowo rejestrowanych leków prze-
ciwnowotworowych jest zwiększenie budżetu NFZ 
na te leki. 

Drugim jest wprowadzenie algorytmu oceny 
wartości nowego leku, jako narzędzia wspierają-
cego proces podejmowania decyzji o refundacji 
publicznej przez Ministra Zdrowia, w konsultacji ze 

środowiskiem klinicystów (konsultant krajowy, prezes towarzystwa naukowego 
itp.) Do algorytmu oceny wartości nowego leku powinny wejść  m.in. kryterium 
przełomowości, first-in-class, niezaspokojone potrzeby medyczne w zakresie 
danego nowotworu, miejsce w wytycznych klinicznych, wyniki analizy HTA 
(skuteczności klinicznej i efektywności kosztowej) oraz zdefiniowane wskaźniki 
pomiaru wartości leku w warunkach praktyki klinicznej. 

Trzecim kluczowym warunkiem wzrostu poziomu refundacji publicznej le-
ków przeciwnowotworowych w Polsce jest  praktyczna ocena ich efektywno-
ści i wartości (oparta o RWD/RWE) w rzeczywistych warunkach refundacji le-
ku w zdefiniowanym okresie, efektach klinicznych i kosztach całkowitych. Nie 
wiem, dlaczego w przypadku kosztownych terapii onkologicznych i wydatków 
rzędu 200-400 mln zł na program lekowy ciągle nie mamy w Polsce zespołów 
koordynacyjnych w takich onkologicznych programach lekowych, jak leczenie 
raka piersi, raka płuca, raka jelita grubego itp. 

ANALIZY ZACZYNAĆ  
OD NIEZASPOKOJONYCH  
POTRZEB MEDYCZNYCH

MARCIN CZECH

Analizy i wyszukiwanie priorytetów należy zacząć 
od indentyfikacji niezaspokojonych potrzeb pa-
cjentów, czyli analizować epidemiologię. Wybór, 
którymi nowotworami należy się zająć w pierwszej 
kolejności, stanowi największe wyzwanie. W Pol-
sce cały czas nadganiamy zaległości, więc mu-
simy jednocześnie stosować „horizon scanning” 
dla nowych terapii oraz szukać tych miejsc, gdzie 
rozwój terapii już nastąpił, ale potrzeby polskich 
pacjentów pozostają nadal niezaspokojone. 

Drugim krokiem powinno być porównanie 
nowych terapii pod względem przedłużania życia oraz poprawy jakości życia 
pacjentów, na podstawie badań klinicznych. W wielu przypadkach, tam gdzie 
mamy wątpliwości, potrzebna jest cierpliwość, aby poczekać z decyzjami do 
momentu, kiedy korzyści z nowej terapii zostaną udowodnione w praktyce 
klinicznej, a nie tylko w badaniach na ograniczonych grupach wyselekcjono-
wanych pacjentów. Następny etap procesu decyzyjnego — to farmakoeko-
nomika, analizy HTA, wpływ na budżet i koszty terapii, stanowiące podstawę 
do negocjacji i decyzji Komisji Ekonomicznej. 

Należy się cieszyć, że średnie czasy oczekiwania na objęcie refundacją są 
coraz krótsze, ale najważniejsze jest przyspieszanie przede wszystkim decyzji, 
które dotyczą właśnie tych najlepszych innowacji. Dobrym rozwiązaniem by-
łaby szybka ścieżka refundacyjna dla bardzo innowacyjnych, przełomowych 
terapii. Na pewno nie wszystkie nowe cząsteczki rejestrowane w onkologii 
zasługują na to miano. 
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PODEJMOWAĆ DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH

ADAM MACIEJCZYK

Osobiście nie lubię słowa przełom, ale niewątpliwie za 
przełomowe w polskiej onkologii trzeba uznać to, że 
mamy już duże możliwości zbierania danych „realnych” 
o skuteczności stosowanych terapii. 

Ważnym elementem obecnie obserwowanego 
rozwoju jest realna możliwość łączenia różnych baz 
danych, potrafimy już połączyć wiele źródeł informa-
cji. Zbierane dane często nas zaskakują. Dlatego praw-
dziwym przełomem będzie sytuacja, w której będzie-
my mogli podejmować decyzje na podstawie bieżą-
cych danych, dostępnych online dla każdego lekarza. 

To będzie także oznaczać prawdziwą koordynację leczenia, która jest niezbędna, 
aby poprawiać jego efektywność. 

Bazy danych pacjentów, dostarczające informacji o ich potrzebach i rzeczywi-
stej skuteczności terapii przeprowadzanych w realnych warunkach, są bardzo po-
trzebne także do oceny efektywności klinicznych i ekonomicznych wprowadzania 
innowacji lekowych i nielekowych.  W odniesieniu do leków, koordynacja i zbieranie 

danych powinny prowadzić do tego, że pacjent będzie w centrum naszych działań, 
będzie możliwość dobierania i monitorowania optymalnej ścieżki terapeutycznej. 

Należy pamiętać o wszystkich grupach pacjentów i nie można zaniedbywać 
tych pacjentów, którzy mają rzadkie rodzaje choroby. Dlatego próbujemy, w ra-
mach współpracy towarzystw naukowych, opracować bardziej naukowe, obiek-
tywne metody oceny priorytetów w zakresie wprowadzania nowych terapii. No-
wych cząsteczek, które rejestrowane są w USA i w Europie jest coraz więcej, należy 
wszystko zrobić, aby najbardziej obiecujące leki szybciej trafiały do polskich pa-
cjentów, ale też trzeba wypracować system, w którym decyzje o refundacji po-
szczególnych terapii staną się mniej przypadkowe.

Utrwalona od lat praktyka podejmowania decyzji refundacyjnych w Polsce 
sprawia, że o tym, które leki wchodzą na rynek i są dostępne dla pacjentów, decy-
dują przede wszystkim ich producenci. Tymczasem w znacznie większym stopniu 
powinno o tym decydować ministerstwo zdrowia, opierając się na rekomenda-
cjach ekspertów. Bardzo dobrym podejściem, które już obserwujemy, jest globalne 
spojrzenie na daną jednostkę chorobową, na przykład w programach lekowych dla 
raka piersi procedowane są zmiany polegające na wprowadzeniu podziału uzależ-
nionego od podtypu biologicznego nowotworu występującego u pacjentki. Takie 
działania poprawiają przejrzystość regulacji oraz pomagają monitorować, w każdej 
grupie chorych, dostęp do poszczególnych rodzajów terapii. 

DEFINIUJMY GRUPY CHORYCH SZCZEGÓLNIE POTRZEBUJĄCYCH  
NOWYCH METOD LECZENIA

MACIEJ KRZAKOWSKI

Przełomem jest dla mnie coś — niekoniecznie techno-
logia lekowa — co zmienia wzorzec postępowania. Ta-
kim przełomem było kiedyś pojawienie się antyestro-
genu, tamoksyfenu, dzięki któremu zmienił się para-
dygmat leczenia kobiet z rakiem sutka. Drugi taki prze-
łom — to pojawienie się trastuzumabu, który pozwolił 
skutecznie leczyć chore na raka piersi z nadekspresją 
HER2. Podobnie było, kiedy chorych na niedrobno-
komórkowego raka płuca zaczęliśmy leczyć w spo-
sób ukierunkowany w zależnie od obecności mutacji 
w genie EGFR. Przełomem moglibyśmy zatem określić 

nową metodę leczenia, która trafia do grupy chorych, których wcześniej nie potra-
filiśmy skutecznie leczyć — czyli metodę po angielsku określaną jako „first-in-class”.

Z całym szacunkiem dla uwarunkowań farmakoekonomicznych, które oczy-
wiście trzeba brać pod uwagę, interesują mnie przede wszystkim „zaniedba-
ne” grupy chorych. Powinniśmy definiować priorytety populacyjne, czyli grupy 
chorych, które szczególnie potrzebują nowych metod leczenia. Jako przykład 

podam międzybłoniak opłucnej, rozpoznawany w Polsce u około 200 chorych 
rocznie. Obecne możliwości leczenia tej strasznej choroby są bardzo ograniczo-
ne. Od dawna nie pojawiła się żadna nowa opcja terapeutyczna. I jeśli tutaj zo-
stanie wprowadzona skuteczna nowa cząsteczka — to nie bałbym się jej określać 
mianem przełomu. 

Nowe leki powinny być analizowane według pewnego ustalonego algorytmu, 
na przykład przy pomocy algorytmu, który opracowaliśmy jako PTOK kilka lat te-
mu. Musi on uwzględnić parametry korzyści klinicznych i ilościową ocenę profilu 
bezpieczeństwa, ale także ocenę efektywności kosztowej i średniego kosztu lecze-
nia. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, czy mamy już dostępne terapie w danym 
wskazaniu, czy też chodzi o chorych, którym nie możemy zaproponować skutecz-
nego leczenia. 

Nie chcę dyskutować nad wartością poszczególnych parametrów, bo oczy-
wiście można je w różny sposób dobierać i korygować — ale najważniejsze, że 
musi być jakaś metoda, jakiś algorytm oceny. Jeśli z takiej obiektywnej oceny 
wyciągniemy wniosek, że nowy lek ma rzeczywiście wysoką wartość dodaną, to 
powinna istnieć szybka ścieżka do objęcia refundacją. Natomiast w odniesieniu 
do cząsteczek, które mają średnią lub niską wartość, decyzje refundacyjne należy 
bardzo twardo negocjować, przez co czas wprowadzenia może być dłuższy. 

POŁĄCZENIE I INTERPRETACJA DANYCH DOTYCZĄCYCH SKUTECZNOŚCI LECZENIA 

MAGDALENA  WŁADYSIUK

Prób określania, co jest prawdziwą innowacją zasłu-
gującą na szybką scieżkę refundacji, jest wiele — po-
dejmują je różne kraje, a także towarzystwa naukowe 
i organizacje międzynarodowe i nie są one identyczne 
— da się zauważyć zróżnicowanie podejścia. Niewątpli-
wie powinniśmy także w Polsce to definiować, stosując 
własny algorytm lub korzystając z wybranej metody za-
granicznej. 

Ocena skuteczności terapii onkologicznych po-
winna się opierać na wskaźnikach OS i PFS, ale prze-
cież OS w wysokości trzech miesięcy ma zupełnie inną 

wartość w raku piersi, a inną w raku trzustki. Może się także okazać, że w Polsce 
te wskaźniki powinny być oceniane inaczej niż w innych krajach, ponieważ ogól-
na skuteczność leczenia nowotworów jest u nas prawdopodobnie niższa. Dlatego 
przy ocenie wartości dodanej nowych leków trzeba patrzeć przez pryzmat rze-
czywistych rokowań dla polskich pacjentów, zwłaszcza że takie dane mamy już 
dostępne dzięki pilotażowi sieci onkologicznej. 

Największym problemem przy poszukiwaniu prawdziwie przełomowych terapii 
jest interpretacja różnych danych. EMA i FDA przyspieszają wprowadzanie nowych 
cząsteczek, które często uzyskują rejestracje w różnych wskazaniach. Pojawia się 
zatem kwestia różnej skuteczności i ewentualnego różnicowania ceny tego same-
go leku, w zależności od wskazania — co sugerują analizy HTA. 

Od poszukiwania nowych leków, które przyniosą wszystkim chorym do-
datkowe korzyści, przesuwamy się w kierunku myślenia, że lekarz może doko-
nać wyboru spośród wielu terapii, aby spersonalizować leczenie konkretnego 
pacjenta. Celem staje się zatem zbudowanie wachlarza różnych terapii — do 
wyboru. I taka sytuacja stanowi przełom w leczeniu. W konsekwencji, koniecz-
ne jest tworzenie algorytmów postępowania —  w innych krajach już są one 
zaawansowane, a w Polsce dopiero zaczynamy. Może to wymagać tworze-
nia rejestrów chorób, zbierania danych ze szpitali  — aby szukać optymalnych 
ścieżek postępowania. 

Wyzwaniem staje się szeroki zakres gromadzonych informacji, tak aby spośród 
nich wybierać te najważniejsze, które decydują o uznaniu danej terapii za prawdzi-
wie przełomową. Połączenie danych w formie algorytmu pozwala porównać ze 
sobą różne leki i wyciągnąć wnioski. Dzięki temu, w okresie kilku lat po wprowa-
dzeniu nowego leku, możemy ocenić jego realną, praktyczną skuteczność i war-
tość dodaną dla polskich pacjentów. 
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„Rozwój terapii lekowych w leczeniu chorych  
na nowotwory — Nowości.  Innowacje. Przełomy”

RAPORT

Zespół autorów raportu — to prof. Marcin 
Czech, dr Magdalena Władysiuk, dr Jakub 
Gierczyński, Krzysztof Jakubiak i Dominika 
Krupa. Głównym celem raportu było poszuki-
wanie metod selekcji nowych terapii onkologicz-
nych, tak aby ustalić listę priorytetów i podjąć ta-
kie działania, które pozwolą jeszcze bardziej skró-
cić czas od momentu pierwszej rejestracji nowej 
cząsteczki do decyzji o objęciu jej refundacją.

Efekty lecznicze uzyskiwane w poszczegól-
nych grupach nowotworów są mocno zróżnico-
wane. Największy postęp, mierzony pięcioletnim 
przeżyciem pacjenta, dokonał się w hematoon-
kologii (białaczki, szpiczaki). Kilka rodzajów nowo-
tworów stało się chorobami przewlekłymi, z pię-
cioletnim przeżyciem ponad 90 proc. pacjentów. 
Jednocześnie w innych rodzajach nowotworów 
rokowania są nadal złe (np. rak trzustki, wątroby, 
jelita grubego, płuca) a wręcz pogarszają się (rak 
pęcherza moczowego, rak szyjki macicy). Polityka 
refundacyjna powinna brać po uwagę wyrówny-
wanie szans pacjentów na skuteczną opiekę także 
w obszarach słabiej rozwiniętych.

Wydatki na leczenie onkologiczne stanowią 
około 12 proc. budżetu NFZ, są zatem o połowę 
niższe niż wynikałoby to z wpływu nowotworów 
na śmiertelność. Wydatki na onkologiczne pro-
gramy lekowe rosną szybciej niż na programy 
w innych dziedzinach medycyny. W 2019 roku 
w programach lekowych onkologicznych leczyło 
się 40.108 osób. Liczba pacjentów z dostępnością 
do leczenia nowymi terapiami onkologicznymi 
nie oddaje epidemiologicznego znaczenia cho-
rób nowotworowych jako zagrożenia dla zdrowia 
polskiej populacji.

Udział onkologii w programach lekowych 
oraz całkowitych wydatkach na refundację rósł 
w ostatnich latach w każdym wymiarze — liczby 
programów, liczby cząsteczek, liczby pacjentów 
a także kwoty wydatków. Jednocześnie jednak 
tempo zwiększania wydatków na refundację te-
rapii onkologicznych nie odbiega od szybkości 
zwiększania budżetu NFZ na świadczenia me-
dyczne. 

Nowe substancje czynne rejestrowane przez 
EMA i FDA do leczenia nowotworów stano-
wią znaczącą część wszystkich nowych leków. 
W rejestracjach centralnych EMA dokonanych od 

2015 roku stanowiły rocznie od 23 do 37 proc., 
natomiast w decyzjach FDA — od 25 proc. do 
29 proc. Amerykańskich rejestracji jest nieco wię-
cej, dokonywane są zwykle nieco wcześniej niż 
europejskie.  Liczba wprowadzanych nowych 
substancji jest mocno zróżnicowana w zależności 
od typu nowotworu, wiodącą pozycję w ostatnich 
pięciu latach zajmują nowotwory płuc (21 proc. 
rejestracji EMA, 12 proc. FDA), białaczka (19 proc. 
rejestracji FDA, 9 proc. EMA), rak piersi, czerniak 
i szpiczak plazmocytowy.

W latach 2017-2019 nowe substancje czyn-
ne trafiały do refundacji w Polsce średnio 3,5 ro-
ku po centralnej rejestracji przez EMA, przy czym 
w 2019 roku proces ten przyspieszył. Średni 
czas upływający od pierwszej autoryzacji Eu-
ropejskiej Agencji Leków do pierwszej decyzji 
refundacyjnej w Polsce skrócił się o ponad rok 
— w 2019 roku średnio trwało to 989 dni, w latach 
2017-2018 trwało 1434 dni. Od 2018 roku nowe 

Rosnąca liczba nowych terapii onkologicznych wymusza weryfikowanie ich wartości dodanej.  
Przy podejmowaniu decyzji o ich finansowaniu przez płatnika publicznego konieczne jest stosowanie 
algorytmów oceny, uzupełnionych jednocześnie o analizę najnowszych danych klinicznych dotyczących 
skuteczności terapii.  Skrócenie czasu od pierwszej rejestracji do refundacji powinno być priorytetem. Przy 
wyborze priorytetowych terapii trzeba uwzględnić także nierównomierny rozwój technologii dotyczących 
poszczególnych typów nowotworów, tak aby wyrównać szanse różnych grup pacjentów  
— to najważniejsze wnioski z raportu „Rozwój terapii lekowych w leczeniu chorych na nowotwory 
— Nowości. Innowacje. Przełomy”.

molekuły stosowane w onkologii (w sumie 16) 
stanowiły około jednej czwartej wszystkich nowo 
finansowanych leków na wszystkich listach refun-
dacyjnych. Kolejne miejsca pod względem liczeb-
ności nowych cząsteczek zajęły choroby rzadkie 
(8), diabetologia (7), kardiologia i neurologia.

Znaczne przyspieszenie decyzji refundacyj-
nych w ostatnich 3 latach zatrzymało narastanie 
opóźnień Polski pod względem tempa wdrażania 
najnowszych technologii lekowych w onkolo-
gii. Tempo poszerzania listy refundacyjnej nadal 
nie jest jednak szybsze od liczby nowych leków 
rejestrowanych przez EMA. Żeby nadrobić opóź-
nienie, liczba nowych cząsteczek wprowadza-
nych na listę refundacyjną powinna co najmniej 
utrzymywać się na podobnym liczbowo pozio-
mie, a najlepiej wzrosnąć o przynajmniej 25 proc. 
w skali roku.

Rosnąca liczba nowych terapii onkologicz-
nych i ich wysokie koszty pociągają za sobą ko-
nieczność dokonywania wyboru i refundowanie 
przede wszystkim tych leków, które dają najwięk-
szą wartość dodaną i zapewniają najwyższą efek-
tywność leczenia.

Rekomendacje

1. Nowe terapie onkologiczne są kluczo-

we dla poprawy wskaźników śmier-

telności, przy czym istotne jest tempo ich 

wprowadzania. Skrócenie czasu od pierw-

szej rejestracji do refundacji powinno być 

priorytetem.

2. Rosnąca liczba nowych terapii wy-

musza weryfikowanie wartości do-

danej, którą przynoszą pacjentom, przy 

podejmowaniu decyzji o ich finansowaniu 

przez płatnika publicznego. Konieczne jest 

stosowanie algorytmów oceny, uzupełnio-

nych jednocześnie o analizę najnowszych 

danych klinicznych dotyczących skutecz-

ności terapii, co pozwoli także skrócić czas 

podejmowania decyzji.

3. Przy wyborze priorytetowych terapii 

trzeba uwzględnić także nierównomier-

ny rozwój technologii dotyczących poszcze-

gólnych typów nowotworów, tak aby wyrów-

nać szanse różnych grup pacjentów.

 

Liczba nowych molekuł w latach 2016–2020
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■ nowe molekuły „onkologiczne” 
(finansowane w ramach onkologicznych PL)

■ nowe molekuły „onkologiczne” 
(finansowane w ramach katalogu chemioterapii)

■ łącza liczba nowych molekuł 
(„onkologiczne” i „nieonkologiczne”, wszystkie listy)

■ udział nowych molekuł stosowanych w onkologii (PL+ kat. chem.) 
w łącznej liczbie wszystkich nowych molekuł    

Źródło: HTA Consulting
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„Rozwój terapii lekowych w leczeniu chorych  
na nowotwory — Nowości.  Innowacje. Przełomy”

RAPORT

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski,  
konsultant krajowy w dziedzinie  
onkologii klinicznej

Raport, który został przygotowany przez 
MODERN HEALTHCARE INSTITUTE, za-
wiera wiele wartościowych wskazań. 
Wskazuje na obszary priorytetowe pod-
czas podejmowania decyzji refundacyj-
nych i zwraca uwagę na potrzebę uwzględ-
niania właściwych parametrów oceny. 
Jednocześnie w obiektywny sposób oce-
nia sytuację refundacyjną w Polsce oraz 
udowadnia istotny postęp, jaki dokonał się 
ostatnio w zakresie dostępności do no-
wych metod leczenia przeciwnoowtworo-
wego.

Ustalenia Autorów raportu stanowią 
dowód, że Polska nie jest — cytując niektó-
re opinie — „krajem o dramatycznie małej 
dostępności nowych metod leczenia prze-
ciwnoowtworwego”. Uważam, że w Polsce 
należy przede wszystkim wykorzystywać 
optymalnie posiadane możliwości.

prof. dr hab. n. med. Wiesław  
W. Jędrzejczak

Raport dokumentuje, że postęp jest 
większy jeśli chodzi o nowotwory krwi 

niż w odniesieniu do nowotworów in-
nych tkanek, chociaż i tu i tu jest nierów-
nomierny, to znaczy w dość przypadko-
wy (a więc mniej zależnie od rzeczywi-
stych potrzeb) dotyczy różnych nowo-
tworów. Wynika to po prostu z przypad-
kowości odkryć, a także z rodzaju zmian 
genetycznych znajdujących się u pod-
staw t ransformacji nowotworowej w po-
szczególnych chorobach. Niektóre cho-
roby są wywoływane zmianami jednego 
rodzaju (przewlekła białaczka szpikowa), 
inne mimo klinicznego podobieństwa 
(ostre białaczki, szpiczaki) są na pozio-
mie molekularnym dość odmienne. 
W takich sytuacjach odkrycie i wynika-
jąca z niego terapia dotyczy tylko pew-
nego szczególnego podtypu danej cho-
roby Większy postęp w farmakoterapii 
nowotworów krwi jest też prawdopodob-
nie uwarunkowany większą dostępnoś-
cią materiału biologicznego zarówno do 
badań pierwotnych, jak i do monitoro-
wania leczenia. 

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk,  
prezes Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego

Raport jest cennym źródłem wiedzy 
o nowych lekach przeciwnowotworo-
wych zarejestrowanych przez FDA 
i EMA w ostatnich latach oraz o prze-
biegu procesu refundacyjnego i do-
stępności do nowych cząsteczek 
w Polsce. Za dobrą informację należy 
uznać, jak wskazano w raporcie, iż 
średni czas upływający od pierwszej 
autoryzacji Europejskiej Agencji Le-
ków do pierwszej decyzji refundacyj-
nej w Polsce skrócił się w ostatnich la-
tach o ponad rok. Również fakt, że wy-
datki na onkologiczne programy leko-

we rosną szybciej niż na programy 
w innych dziedzinach medycyny, jest 
dobrym sygnałem, że choroby nowo-
tworowe zostały dostrzeżone jako du-
ży problem społeczny. 

Przedstawione w raporcie zestawie-
nia pokazały jednak jak mało wiemy 
o realnych wydatkach na onkologię, jak 
również o realizacji poszczególnych 
programów lekowych i odstępstwach 
w tych programach od rekomendacji 
międzynarodowych oraz uzasadnień 
do rejestracji w poszczególnych wska-
zaniach, a także uzasadnień do zakwa-
lifikowania danej cząsteczki do grupy 
leków przełomowych lub tzw. first-
-class. Pokazały również, że pacjenci 
często pozostawiani są bez możliwości 
terapeutycznych. W takim przypadku 
dobrym podejściem jest spojrzenie na 
jednostkę chorobową, na przykład raka 
piersi, poprzez podzielenie pacjentów 
według podtypów nowotworu i zapew-
nienie im dostępu do różnych rodzajów 
terapii.

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus,  
prezes Polskiego Towarzystwa 
Hematologów i Transfuzjologów

Na podstawie analizy wskaźników prze-
życia autorzy pokazują jak dynamiczny 
rozwój nowych terapii — opracowanie 
nowych grup leków i nowych technolo-
gii, w istotny sposób wpłynął na poprawę 
rokowania chorych na wiele rodzajów 
nowotworów. Zwrócono jednocześnie 
uwagę na fakt, że nie wszystkie z tych 
terapii stanowią przełom leczenia 
w praktyce klinicznej.

Podsumowując, raport stanowi bar-
dzo interesujące i wartościowe opra-
cowanie, w którym przedstawiono 

przegląd nowych terapii w onkologii 
i hematoonkologii z uwzględnieniem ich 
wpływu na poprawę wskaźników prze-
życia, kosztów leczenia oraz dostępno-
ści dla pacjentów w Polsce. Szczególnie 
istotnym aspektem jest podjęcie przez 
Autorów próby poszukiwania rozwiązań, 
które umożliwiłyby polskim chorym do-
stęp do leków o największej skuteczno-
ści klinicznej.

prof. dr hab. med. Ewa Lech-Marańda, 
konsultant krajowy w dziedzinie 
hematologii

Raport stanowi doskonały wzorzec do 
wypracowania kryteriów, którymi nale-
ży się kierować przy ustalaniu prioryte-
tów refundacyjnych w poszczególnych 
dziedzinach medycyny. Lista prioryte-
tów refundacyjnych opracowana przez 
ekspertów klinicznych, we współpracy 
z ekspertami systemowymi i w oparciu 
o ustalone kryteria, mogłaby być co ro-
ku przedstawiana Ministrowi Zdrowia 
i służyć jako wsparcie przy podejmowa-
niu decyzji refundacyjnych.

Zgodnie ze światowymi standarda-
mi, współczesna hematologia opiera 
się na stosowaniu u większości cho-
rych leków o nowoczesnych mechani-
zmach działania, a dostępność do nich 
jest kluczowym czynnikiem umożli-
wiającym dalszą poprawę odległych 
wyników leczenia pacjentów hema-
toonkologicznych. Z tego powodu jest 
pilna potrzeba ustalenia, przy udziale 
ekspertów klinicznych, systemowych 
i przedstawicieli organizacji pacjen-
ckich, listy priorytetów refundacyj-
nych w hematologii — TOP 10 HEMATO, 
która mogłaby być ważnym argumen-
tem w procesie refundacyjnym.

 OPINIE

Raport w pliku pdf dostępny na portalu mzdrowie.pl: https://www.mzdrowie.pl/leki/raport-rozwoj-terapii-lekowych-w-leczeniu-chorych-na-nowotwory/
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Rosnąca liczba nowych terapii wymusza we-
ryfikowanie wartości dodanej, którą przynoszą 
pacjentom, przy podejmowaniu decyzji o ich 
finansowaniu przez płatnika publicznego. Ko-
nieczne jest stosowanie algorytmów oceny, 
uzupełnionych jednocześnie o analizę naj-
nowszych danych klinicznych dotyczących 
skuteczności terapii, co pozwoli także skró-
cić czas podejmowania decyzji. Przy wybo-
rze priorytetowych terapii trzeba uwzględnić 
także nierównomierny rozwój technologii do-
tyczących poszczególnych typów nowotwo-
rów, tak aby wyrównać szanse różnych grup 
pacjentów.

Metoda wyboru priorytetów

Zespół autorów raportu „Rozwój terapii le-
kowych w leczeniu chorych na nowotwory. 
Nowości. Innowacje. Przełomy” (prof. Mar-
cin Czech, dr Magdalena Władysiuk, dr Jakub 
Gierczyński, Krzysztof Jakubiak) przeprowadził 
analizę rejestracji nowych leków onkologicz-
nych i procesu obejmowaniu ich refundacją. 
Zaproponował listę 20 propozycji leków w gu-
zach litych, które czekają na refundację — było 
to 16 nowych cząsteczek oraz 4 cząsteczki już 
refundowane w innych wskazaniach. 

Ocena przełomowości tych terapii została 
oparta na analizach potrzeb pacjentów i oce-
nach technologii lekowych dokonywanych 
przez instytucje naukowe i regulacyjne. Kryte-
ria, które zostały wzięte pod uwagę przy wybo-
rze 20 propozycji, były następujące: 

1.  Istotność obszaru terapeutycznego, wyraża-
na danymi epidemiologicznymi. 

2.  Poziom zaspokojenia potrzeb pacjentów.
3.  Rokowania pacjentów na podstawie analizy 

przeżyć.
4.  Ocena leku w algorytmie ESMO.
5.  Ocena FDA w postaci określenia terapii jako 

„przełomowej” lub „pierwszej w swojej kla-
sie”.

6.  Innowacyjność technologiczna.
7.  Data rejestracji w EMA. 

Propozycje zostały poddane ocenie eks-
pertów. Ostateczna lista priorytetów TOP TEN 
ONKO powstała na podstawie zliczenia głosów 
13 osób, wśród których znaleźli się: konsultant 
krajowy oraz 10 konsultantów wojewódzkich 
w dziedzinie onkologii klinicznej, prezes PTOK 
oraz prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Far-
makoekonomicznego.

Każdy ekspert wskazywał 5 leków, według 
kolejności ich znaczenia. Mogli oni odda-
wać głosy także na leki spoza listy 20 propo-

zycji — i w istocie jeden z takich produktów 
ostatecznie znalazł się w czołowej dziesiątce, 
dzięki temu że otrzymał głosy od trzech osób. 
W pierwszej dziesiątce znalazło się 8 nowych 
cząsteczek, dotychczas nie objętych refunda-
cją w Polsce, oraz dwie już objęte refundacją, 
ale w innym wskazaniu. 

O kolejności leków na liście TOP TEN ONKO 
przede wszystkim zdecydowała liczba wska-
zań danego leku. Pierwszy lek został wskaza-
ny przez 10 spośród 13 ekspertów oddających 
głosy. W przypadku równej liczby wskazań de-
cydowała suma punktów, obliczanych w ten 
sposób że cząsteczka wskazana przez danego 
eksperta na pierwszym miejscu otrzymywa-
ła 5 punktów, za drugie miejsce — 4 punk-
ty, za trzecie miejsce — 2 punkty, za czwarte 
— 2 punkty, a za piąte miejsce — 1 punkt. Jeśli 
także były równe, decydowała większa liczba 

wskazań na pierwszym miejscu, a następnie na 
drugim miejscu. 

Dlaczego potrzebne jest  
wyznaczanie priorytetów

Każdego roku EMA i FDA rejestrują kilkana-
ście nowych cząsteczek do leczenia chorych 
na nowotwory. Rosnąca liczba nowych terapii 
onkologicznych i ich wysokie koszty sprawiają, 
że refundowanie wszystkich jest niemożliwe, 
a czas negocjacji i podejmowania decyzji jest 
zbyt długi. To pociąga za sobą konieczność do-
konywania wyboru, tak aby refundować przede 
wszystkim — i w pierwszej kolejności — te leki, 
które dają największą wartość dodaną i zapew-
niają najwyższą efektywność leczenia.

FDA przy rejestrowaniu nowych leków 
dokonuje jednocześnie wstępnej kategory-

TOP TEN ONKO:  
Durvalumab, larotrectinib i cemiplimab — tych nowych leków najbardziej oczekują polscy onkolodzy, 
aby skutecznie leczyć chorych z guzami litymi. Na podstawie wskazań ekspertów w dziedzinie onkologii 
klinicznej, w tym konsultantów — krajowego i wojewódzkich — stworzyliśmy listę priorytetów 
refundacyjnych. Dziesięć najbardziej potrzebnych nowych leków — to przede wszystkim cząsteczki 
zarejestrowane w ostatnich latach.

REKOMENDACJE

API nazwa handlowa  
w Europie

wskazanie rejestracja   
EMA

FDA:  
break- 
through  
therapy

FDA  
first- 
in-class

ocena  
w algorytmie  
ESMO  
— poziom 3  
lub wyżej

stanowisko 
i rekomendacja  
Rady Prz.  
(proces ref.  
lub RDTL)

nowa  
technologia

obszar tera- 
peutyczny  
(zaniedbany  
lub duży)

toczy sie 
proces  
refundacyjny

* nowe wskazanie  
(jest już 
refundowane 
inne)

GUZY LITE
brigatinib Alunbrig NDRP 2018 TAK 3 POZ, POZ TAK TAK
avelumab Bavencio neuroendokrynne 2017 TAK 3 POZ, POZ- TAK
apalutamid Erleada prostata 2018 POZ-, POZ- TAK
durvalumab Imfinzi NDRP 2018 TAK 4 POZ-, POZ- TAK TAK
lenvatinib Lenvima nerka, tarczyca 2015 3,3,4,4 TAK
cemiplimab Libtayo kolczystokomórkowy 

rak skóry
2019 TAK tak — RDTL

lorlatinib Lorviqua NDRP 2019 TAK 3 TAK TAK
lutetium dotatate Lutathera neuroendokrynne 2017 TAK 4 TAK
binimetinib Mektovi czerniak 2018 4 POZ-, POZ- TAK
neratinib Nerlynx pierś 2018 5 TAK
rucaparib Rubraca jajnik 2018 TAK tak TAK
dinutuximab / beta Qarziba nerwiak zarodkowy 2018 A POZ-, POZ- TAK
abemaciclib Verzenios pierś 2018 TAK 4,3 POZ-, POZ- TAK
larotrectinib Vitrakvi guzy lite 2019 TAK TAK 3 tak — RDTL TAK
niraparib Zejula jajnik 2017 TAK 3,3,3 TAK
tivozanib hydrochlori 
— de monohydrate

Fotivda nerka 2017 POZ, POZ- TAK

ribociclib Kisqali pierś 2017 TAK 3,4,4 POZ-, POZ TAK TAK
pembrolizumab Keytruda płuco 2015 TAK TAK A,5,5,5,5, 

4,4,4,4,3,3
POZ-, POZ- TAK TAK TAK

osimertinib Tagrisso płuco 2016 TAK 4,4 POZ, POZ- TAK TAK TAK
panitumumab Vectibix jelito grube 2007 4,3,3,3 POZ-, POZ- TAK TAK TAK

TOP TEN ONKO — Lista priorytetów  
refundacyjnych (sierpień 2020)

 1.Durvalumab (rak płuca) — 10 głosów, 
44 pkt., 6 razy na pierwszym miejscu

 2.Larotrectinib (guzy lite) — 6 głosów,  
12 pkt.

 3.Cemiplimab (kolczystokomórkowy rak 
skóry) — 4 głosy, 16 pkt., 2 razy na 1. miejscu

 4. Pembrolizumab (rak płuca)  
— 4 głosy, 13 pkt., 2 razy na 1. miejscu  

(nowe wskazanie)

 5.Neratinib (rak piersi) — 4 głosy, 13 pkt.,  
1 raz na 1. miejscu

 6.Osimertinib (rak płuca) — 4 głosy,  
13 pkt. (nowe wskazanie)

 7.Trastuzumab emtansine, T-DM1 (rak piersi) 
— 4 głosy, 12 pkt., 1 raz na 1. miejscu

 8.Lutetium Dotate (guzy neuroendokrynne) 
— 3 głosy, 10 pkt.

 9.Avelumab (guzy neuroendokrynne)  
— 2 głosy, 7 pkt.

10.Niraparib (rak jajnika) — 2 głosy,  
5 pkt.
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zacji nowych cząsteczek, przyznając niektó-
rym miano terapii przełomowej lub pierwszej 
w swojej klasie (first-in-class). Zaliczenie no-
wej cząsteczki do tych grup może służyć jako 
wskazanie do określenia priorytetów dla przy-
szłych decyzji refundacyjnych. W latach 2012-
2020 FDA uznało za przełomowe 42 nowe 
terapie onkologiczne. Wiele z nich było jed-
nocześnie pierwszymi terapiami w swojej kla-
sie. W obliczu koniecznego przyspieszenia re-
fundacji nowych leków, korzystne może być 
uznanie przełomowych terapii FDA za priorytet 
w odniesieniu do nowych cząsteczek, zwłasz-
cza że w praktyce tak się dzieje, i wszystkie tera-
pie uznane za przełomowe przed FDA w latach 
2013-2015 są już refundowane, aczkolwiek nie 
we wszystkich wskazaniach. Ta sama cząstecz-
ka w jednym wskazaniu może być uznana za 
przełom w leczeniu, a w innym niekoniecznie. 
Niewątpliwie FDA wskazuje przyszłość dla roz-
woju terapii, o której warto pamiętać podejmu-
jąc bieżące decyzje.

Europejskie Stowarzyszenie Onkologii 
Medycznej ESMO ocenia wartość dodaną le-
ków onkologicznych za pomocą algorytmu 
MCBS (Magnitude of Clinical Benefit Scale). 
Metodologia dotyczy tylko produktów lecz-
niczych stosowanych w leczeniu guzów li-

REKOMENDACJE

API nazwa handlowa  
w Europie

wskazanie rejestracja   
EMA

FDA:  
break- 
through  
therapy

FDA  
first- 
in-class

ocena  
w algorytmie  
ESMO  
— poziom 3  
lub wyżej

stanowisko 
i rekomendacja  
Rady Prz.  
(proces ref.  
lub RDTL)

nowa  
technologia

obszar tera- 
peutyczny  
(zaniedbany  
lub duży)

toczy sie 
proces  
refundacyjny

* nowe wskazanie  
(jest już 
refundowane 
inne)

GUZY LITE
brigatinib Alunbrig NDRP 2018 TAK 3 POZ, POZ TAK TAK
avelumab Bavencio neuroendokrynne 2017 TAK 3 POZ, POZ- TAK
apalutamid Erleada prostata 2018 POZ-, POZ- TAK
durvalumab Imfinzi NDRP 2018 TAK 4 POZ-, POZ- TAK TAK
lenvatinib Lenvima nerka, tarczyca 2015 3,3,4,4 TAK
cemiplimab Libtayo kolczystokomórkowy 

rak skóry
2019 TAK tak — RDTL

lorlatinib Lorviqua NDRP 2019 TAK 3 TAK TAK
lutetium dotatate Lutathera neuroendokrynne 2017 TAK 4 TAK
binimetinib Mektovi czerniak 2018 4 POZ-, POZ- TAK
neratinib Nerlynx pierś 2018 5 TAK
rucaparib Rubraca jajnik 2018 TAK tak TAK
dinutuximab / beta Qarziba nerwiak zarodkowy 2018 A POZ-, POZ- TAK
abemaciclib Verzenios pierś 2018 TAK 4,3 POZ-, POZ- TAK
larotrectinib Vitrakvi guzy lite 2019 TAK TAK 3 tak — RDTL TAK
niraparib Zejula jajnik 2017 TAK 3,3,3 TAK
tivozanib hydrochlori 
— de monohydrate

Fotivda nerka 2017 POZ, POZ- TAK

ribociclib Kisqali pierś 2017 TAK 3,4,4 POZ-, POZ TAK TAK
pembrolizumab Keytruda płuco 2015 TAK TAK A,5,5,5,5, 

4,4,4,4,3,3
POZ-, POZ- TAK TAK TAK

osimertinib Tagrisso płuco 2016 TAK 4,4 POZ, POZ- TAK TAK TAK
panitumumab Vectibix jelito grube 2007 4,3,3,3 POZ-, POZ- TAK TAK TAK

onkolodzy wskazują priorytety 
w refundacji nowych leków

Rekomendacja  
AOMT 

Status  
refundacji

1 Durvalumab Pozytywna Brak

2 Larotrectinib Brak Brak

3 Cemiplimab Brak Brak

4 Pembrolizumab Pozytywna Brak

5 Neratinib Brak Brak

6 Osimertinib Pozytywna Brak

7 Trastuzumab emtansine Pozytywna TAK

8 Lutetium Dotate Brak Brak

9 Avelumab Pozytywna Brak

10 Niraparib Brak Brak

tych, bez terapii hematologicznych. W bazie 
ESMO na dzień 14 czerwca 2020 roku znaj-
dowały się 174 oceny korzyści klinicznych 
zastosowania leku w konkretnym wskazaniu, 
przy czym leki mogą być oceniane wielokrot-
nie, w stosunku do różnych odniesień, a no-
we publikacje są uwzględniane z pewnym 
poślizgiem czasowym. Odnotowano 22 naj-

wyższe możliwe oceny, czyli „5” dla terapii 
paliatywnych i „A” dla terapii prowadzących 
do wyleczenia. Dotyczyły one 16 leków. Ko-
lejne 64 dobre oceny (odpowiednio „B” i „4”) 
dotyczyły 38 leków. Oceny algorytmu ESMO 
mogą także stanowić ważny argument przy 
podejmowaniu decyzji refundacyjnych oraz 
ustalaniu cen nowych terapii.
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WYWIADOWNIA

W jakim stanie jest polska geriatria?
— Stan polskiej geriatrii nie jest najlepszy. Mamy 
bardzo mało specjalistów, około czterystu dwu-
dziestu praktykujących lekarzy. Grzechem pierw-
szej wersji sieci szpitali było nieuwzględnienie 
oddziałów geriatrycznych. To przyczyniło się do 
ich zamykania lub marginalizacji, ponieważ czę-
sto dyrektorzy szpitali woleli przeznaczać pienią-
dze na inne specjalności. Brakowało zachęt do 
rozwoju tych oddziałów. Z drugiej strony mamy 
demografię. Bardzo szybko starzejące się spo-
łeczeństwo wymusza na nas podjęcie działań 
systemowych na rzecz wzmocnienia geriatrii. 

— Potrzeba więcej oddziałów geriatrycznych.
— W przyszłym roku nastąpią zmiany w sieci 
szpitali, ponieważ kończy się pierwszy, cztero-
letni okres jej funkcjonowania. Sygnalizujemy 
już Narodowemu Funduszowi Zdrowia, że 
potrzebne są zmiany. Przyszłoroczna redefi-
nicja sieci szpitali i warunków klasyfikowania 
podmiotów powinna uwzględnić wzmocnienie 
pozycji oddziałów geriatrycznych — tak aby 
przekonać zarządy szpitali i organy tworzące, 
że warto jest prowadzić oddział geriatryczny. 
Chcę podkreślić, że oddział geriatryczny — to 
nie jest interna dla osób 75+. To jednak odręb-
na dziedzina medycyny.  
Nie śmiem marzyć, aby posiadanie oddziału ge-
riatrycznego było sztywnym kryterium zaliczenia 
do jednego z poziomów sieci szpitali, ale jednym 
z kilku warunków — w to już łatwiej uwierzyć… 
Obecnie w Polsce jest około 50 oddziałów, 
trudno sobie wyobrazić, że przy obecnej liczbie 
specjalistów takich oddziałów miałoby powstać 
kilkaset. Natomiast według koncepcji Centrów 
Zdrowia 75+ jeden oddział geriatryczny powi-
nien pokrywać zapotrzebowanie społeczności 
liczącej około 300-350 tysięcy osób. Z takiej 
kalkulacji wynikałoby, że w Polsce powinniśmy 
mieć około 100-120 takich oddziałów. 

— Nadal nie doczekaliśmy się konkretów do-
tyczących tworzenia i finansowania Centrów 
Zdrowia 75+. 
— Czekamy na upublicznienie projektu usta-
wy, który będzie rozwinięciem wypracowanej  
i bardzo dobrze przyjętej przez środowisko 

koncepcji CZ75+. Zakładać ma między innymi 
przeznaczenie 1-1,2 miliarda złotych rocznie na 
finansowanie tych ośrodków. Pieniądze mają 
pochodzić z budżetu państwa i trafiać do samo-
rządów prowadzących centra.  
Nasz Instytut od początku włączył się w prace 
prowadzone przez Narodową Radę Rozwoju. 
Zgłaszaliśmy propozycje rozwiązań, jak na przy-
kład stworzenie dziennego oddziału geriatrycz-
nego, który mógłby m.in. przeprowadzać szybką 
diagnostykę dla osób 75+. Jest nam bardzo bli-
ska koncepcja bilansu zdrowia dla seniora, który 
mógłby zostać sporządzony w ciągu 1-2 dni 
w warunkach dziennego pobytu w takim właś-
nie oddziale dziennym. Po takim bilansie pacjent 
otrzymywałby skierowanie na dalszą, pogłębio-
ną diagnostykę lub właściwe leczenie — gdyby 
stwierdzono taką potrzebę. 

— Zapowiadano również tworzenie domów 
dziennej opieki.
— Przygotowujemy się do rozwoju koncepcji 
tak zwanych D-domów. Zależy nam na tym, 
aby Instytut przeprowadził pilotaż tych rozwią-
zań. Mając klinikę geriatrii i prowadząc poradnię, 
chcielibyśmy otworzyć oddział dzienny, aby 
sprawdzić jego funkcjonowanie w praktyce. 
Będziemy chcieli również stworzyć Centrum 
Zdrowia 75+, ponieważ dysponujemy odpo-
wiednią bazą i zasobami kadrowymi. 

— To byłoby jedno centrum z zapowiadanych 
stu.
— W podobny sposób mogłyby i mają zadziałać 
samorządy. Kilka powiatów, które łącznie mają 
około 300 tysięcy mieszkańców, może się po-
rozumieć co do utworzenia oddziału geriatrycz-
nego w jednym ze swoich szpitali, utworzenia 
Centrum Zdrowia 75+w innym miejscu oraz np. 
w jeszcze innym — uruchomienia domu dziennej 
opieki. 
To się łączy z kwestią finansowania oddziałów 
geriatrycznych. Dzisiaj jedynym sposobem na 
utworzenie nowego oddziału jest przeprowa-
dzenie przez NFZ konkursu. Ponieważ nie ma 
wymogów co do ich prowadzenia na jakimkol-
wiek poziomie sieci szpitali, nie ma też zaintere-
sowania ani po stronie Funduszu, ani samorzą-

dów. Jeśli geriatria stanie się ważna w nowym 
ułożeniu sieci szpitali — wtedy pojawi się impuls 
do tworzenia nowych oddziałów. Mogą one po-
wstawać w miejsce np. małych, dublujących się, 
położonych blisko siebie oddziałów chirugii czy 
położniczych, również na zasadzie porozumienia 
sąsiadujących ze sobą powiatów.  

— Czyli alternatywa dla przekształcania szpitali 
w ZOL, o czym się mówi od lat — bezskutecznie.
— Ponieważ zamknięcie szpitala czy choćby 
pojedynczego oddziału o bardzo małym obło-
żeniu, czy znaczeniu dla systemu, albo takiego, 
gdzie pacjenci po prostu nie chcą się leczyć 
bo nie mają zaufania — to temat gorący poli-
tycznie. Starosta, który w czasie swojej kadencji 
zamknie oddział powiatowego szpitala, nie mó-
wiąc o całym szpitalu, poważnie ryzykuje utratą 
poparcia i stanowiska w następnych wyborach 
samorządowych. Natomiast zmiana profilu 
z chirurgii na geriatrię byłaby zrozumiała, cza-
sem konieczna i bezpieczna. 
Z punktu widzenia systemu — byłaby jak najbar-
dziej wskazana. Oczywiście można byłoby roz-
wiązać ten problem inaczej i ustalić, że nadzór 
właścicielski nad wszystkimi szpitalami, 
w tym powiatowymi, sprawuje np. wojewoda. 
Dba o finanse, inwestycje i właściwe funk-
cjonowanie. Ponieważ opracowaliśmy mapy 
potrzeb zdrowotnych, byłby to ruch ze wszech 
miar zrozumiały. Wtedy decyzje o konsolidacji, 
przekształcaniu szpitali czy tworzeniu nowych 
oddziałów zapadałyby bez kontekstu politycz-
nego, tylko w oparciu o realne potrzeby lokalne  
i systemowe. 
Można byłoby wtedy pomyśleć o tworzeniu 
dodatkowego poziomu bardzo małych, ale 
ważnych lokalnie szpitali z „diagnostyczną” izbą 
przyjęć i małym zapleczem łóżkowym oraz 
połączeniu takich miejsc z większymi, bardziej 
wyspecjalizowanymi szpitalami, jako miejscami 
docelowymi dla leczenia pacjentów. Koncepcji 
jest oczywiście wiele, póki co jednak musimy 
działać w aktualnym systemie i dlatego najlepiej 
byłoby stworzyć odpowiednie zachęty i bodźce 
finansowe, stymulujące samorządy do podej-
mowania decyzji o tworzeniu nowych oddzia-
łów geriatrycznych.

Oddział 
geriatryczny  
— to nie jest 
interna dla  
osób 75+.  
To jednak 
odrębna 
dziedzina 
medycyny. 

WZMACNIAJMY 
GERIATRIĘ
Przyszłoroczna redefinicja sieci szpitali i warunków 
klasyfikowania podmiotów powinna uwzględnić 
wzmocnienie pozycji oddziałów geriatrycznych.  
Instytut Geriatrii przygotowuje się  
do rozwoju koncepcji domów dziennej  
opieki i Centrów Zdrowia 75+. 

MAREK TOMBARKIEWICZ, 

dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii,  

Reumatologii i Rehabilitacji 
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TRENDY

Młodzi są zestresowani

83 proc. przedstawicieli młodego pokolenia persone-
lu medycznego w Polsce regularnie doświadcza stresu 
związanego z pracą. Z kolei 72 proc. twierdzi, że wdro-
żenie nowych technologii jest istotne dla ich pracy, 
a 88 proc. deklaruje, że dostęp do najnowocześniej-
szego sprzętu jest kluczowy przy wyborze miejsca pra-
cy. To najciekawsze wyniki raportu Future Health Index 
2020 z badania opinii młodych medyków przeprowa-
dzonego w 15 krajach świata, w tym w Polsce.

Pieniędzy nie powinno zabraknąć

„Nie wiem, czy akurat takie były intencje i przewidywa-
nia autorów zapisów tzw. ustawy 6 proc., ale wartość 
przypadających według ustawy 5,3 proc. PKB na wydatki 
na zdrowie w 2021 roku będzie naliczana od wskaźnika 
odnotowanego w Polsce w roku 2019. To bardzo do-
brze. W 2020 roku PKB spadnie, ale poziom wydatków 

zdrowotnych będzie naliczany od rekordowo wysokiego 
wskaźnika z 2019 roku” — mówiła dr Małgorzata Gałąz-
ka-Sobotka (Uczelnia Łazarskiego) na Europejskim Kon-
gresie Gospodarczym. 

Leki są droższe

PEX PharmaSequence obliczył, że średnia cena detalicz-
na leku w lipcu wyniosła 22,8 zł, czyli wzrosła o 4,7 proc. 
w stosunku do czerwca 2019 roku. Średnia cena detaliczna 
recept refundowanych wyniosła 29,1 zł (wzrost o 3,7 proc.), 
średnia cena produktów z recept pełnopłatnych wyniosła 
28,7 zł (wzrost o 8,1 proc.), średnia cena detaliczna sprze-
daży odręcznej wyniosła 17,3 zł (wzrost o 5 proc.)

Szczepienia przeciwko rotawirusom

Wszystkie dzieci między 6. a 24. tygodniem życia zosta-
ną poddane od 2021 roku obowiązkowemu szczepieniu 
przeciw rotawirusom. Ma ono chronić dzieci, które nie 

mogą być zaszczepione oraz dorosłych opiekujących 
się chorymi dziećmi. Rotawirusy są w Polsce przyczyną 
ok. 11 tys. zakażeń wewnątrzszpitalnych u dzieci do 5. 
roku życia. Rocznie ok. 52 tys. dzieci korzysta z pomocy 
doraźnej z powodu zakażeń rotawirusowych, a około 
207 tys. jest leczonych z tego powodu w podstawowej 
opiece zdrowotnej. 

Adam Niedzielski stawia NFZ do pionu

Zapowiadana pionizacja NFZ, czyli kres samodzielno-
ści oddziałów wojewódzkich, staje się faktem. Jednym 
z pierwszych posunięć Adama Niedzielskiego jako mini-
stra zdrowia było opublikowanie projektu rozporządze-
nia dotyczącego pionizacji NFZ.
W Funduszu będą tworzone centra usług wspólnych, 
obsługujące wszystkie oddziały. Dyrektorzy komórek or-
ganizacyjnych centrali NFZ będą nadzorowali realizację 
zadań w odpowiadającym im komórkach organizacyj-
nych oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Szybka diagnostyka i wydzielone ścieżki — albo Armagedon

Profesor Bolesław Samoliński, przewodniczący rady ekspertów Rzecznika Praw Pa-
cjenta, ostrzega przed załamaniem systemu ochrony zdrowia. Potrzebna jest reorga-
nizacja i przebudowa systemu oraz organizacji pracy poszczególnych placówek. Jeśli 
w trybie pilnym nie zmienimy standardów, zwłaszcza w kwestii szybkiej diagnostyki 
i odpowiednich korytarzy dla pacjentów — to "czeka nas Armagedon" w momencie, 
kiedy na COVID-19 nałoży się grypa i nie będziemy w stanie szybko rozróżniać pacjen-
tów. Podstawą muszą być szybkie i powszechne testy, a następnie szybkie różnicowa-
nie ścieżki pacjenta. 
W obliczu masowej zachorowalności na chorobę zakaźną potrzebne są — bardzo 
szybko — nowe standardy. Profesor Samoliński uważa, że musimy jak najszybciej zre-
organizować pracę placówek ochrony zdrowia, aby stosować szybkie i powszechne 
testy, czyli skuteczny triaż, a następnie wyodrębniać ścieżki prowadzenia poszczegól-
nych grup pacjentów. W trybie pilnym powinniśmy zmienić standardy postępowania 
i zapewnić szybką diagnostykę zakażeń. 

W czasie pandemii dzieci chorują

Profesor Teresa Jackowska, krajowa konsultant w dziedzinie pediatrii oraz dr hab. 
Andrea Horvath-Stolarczyk (Klinika Pediatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
WUM) analizują, jak pandemia wpłynęła na sytuację dzieci, zwłaszcza chorych prze-
wlekle. Profesor Jackowska podkreśla, że każde dziecko — gdy objawy wskazują na ta-

ką potrzebę — powinno być zbadane w sposób tradycyjny, zwłaszcza że w teleporady 
w pediatrii de facto nie funkcjonowały do czasu pandemii, więc lekarze mają niewielkie 
doświadczenie w ich przeprowadzaniu.
Specyfika pacjentów pediatrycznych powoduje, że rozwiązania telemedyczne nie za-
wsze mogą zastąpić tradycyjną wizytę. Diagnostyka przez telefon rodzi stres i obawy 
zarówno po stronie rodziców, jak i lekarzy. Dlatego ważny jest powrót do form opieki 
bezpośredniej i realizowania potrzebnych procedur, oczywiście przy zastosowaniu nie-
zbędnych zabezpieczeń. 
Z badań Andrei Horvath wynika, że w pierwszej fazie pandemii wiele POZ było zamknię-
tych, notowały spadek udzielanych porad o nawet 50-70 proc., a część z nich nie ot-
worzyła się do dziś. Szpitale pracują normalnie, ale daje się zauważyć, że trafiają tam 
dzieci w cięższym stanie niż przed pandemią. Badania wykazały również, że rodzice 
nadmiernie ufają informacjom pochodzącym z internetu, docenili e-recepty oraz to, że 
w czasie pandemii nie było — wbrew obawom — problemów z dostępnością do leków 
czy specjalnych produktów żywnościowych, np. stosowanych u dzieci z alergiami.

Coraz lepiej leczymy łuszczycę, ale ...

Profesor Witold Owczarek z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz dr Jakub Gier-
czyński rozmawiają o leczeniu pacjentów z łuszczycą. Około 165 tysięcy chorych jest 
leczonych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej a kolejne 23 tysiące jest w lecze-
niu szpitalnym. Choroba, która dotyczy w Polsce nawet 800 tysięcy chorych, ma sil-
ny wpływ na pacjentów, zwłaszcza z powodu ograniczania ich aktywności społecznej 
i zawodowej. Z tego powodu ma negatywny wpływ na finanse publiczne i sytuację 
materialną rodzin osób chorych.
Jak mówi prof. Owczarek, wiele się zmieniło w zakresie wiedzy o patomechanizmach 
łuszczycy. Wyizolowano wiele czynników mających wpływ na jej rozwój. Ostatnie 
10 lat — to ogromny postęp w leczeniu, zwłaszcza dzięki lekom biologicznym. Trwają 
prace i badania kliniczne nad kolejnymi terapiami, w tym również nad nowymi "ma-
łymi" molekułami, które w przyszłości mają zastąpić klasyczne leki ogólnoustrojowe. 
W ostatniej fazie badań klinicznych znajduje się wiele nowych leków, które w najbliż-
szych latach będą wprowadzane na rynek. Większość z nich — to będą terapie sto-
sowane w warunkach domowych, co poprawia jakość życia a jednocześnie pozwala 
obniżać koszty leczenia. 

W ETERZE   https://anchor.fm/mzdrowie



Raport „Rozwój 
terapii lekowych 
w leczeniu chorych 
na nowotwory” do-
tyka materii z jednej 
strony bardzo sub-
telnej, a z drugiej 
niezwykle istotnej. 
Co roku pojawia 
się wiele nowych leków, które wno-
szą zróżnicowaną wartość wobec 
dotychczasowej praktyki leczenia. 
Jestem z wykształcenia ekonomistką 
i jednocześnie reprezentuję środowi-
sko pacjentów. Zdaję sobie sprawę, 
że minister zdrowia stoi przed dyle-
matem, które leki refundować i w ja-
kiej kolejności, przy ograniczonym 
budżecie. To są często decyzje, które 
stanowią o ludzkim życiu. 

Taki raport wraz z aktualizowaną cy-
klicznie listą „prawdziwie przełomo-
wych” leków mógłby stanowić kom-
pas w podejmowaniu przez niego 
decyzji. Leki, które wnoszą wyjątkową 
wartość, np. wydłużają życie, dają 
szanse na wyleczenie etc. nie powin-
ny czekać w kolejce refundacyjnej 
razem z tymi, które są kolejnymi 
w danej grupie. Są też takie obszary, 
gdzie jakikolwiek benefit w postaci 
nowej terapii jest na wagę złota i to 
też trzeba brać pod uwagę. 

Od 10 lat kieruję organizacją, która 
prowadzi liczne kampanie edukacyj-
ne. Od 3 lat szczególną uwagę po-
święcamy rakowi płuca — to najwięk-
szy onko-zabójca w Polsce, obszar 
zaniedbany i wymagający pilnych 
zmian. Nawet autorzy raportu wska-
zują, że to nowotwór o największym 
obciążeniu społecznym w naszym 
kraju, odnotowujący przejmująco 
niską przeżywalność. 

A przecież dzisiaj los tych pacjen-
tów wspólnym wysiłkiem możemy 
zmienić. Taki cel postawiliśmy sobie 
w kampanii Hamuj Raka! Daj Szansę 
Płucom! Pośród postulatów obok 
kompleksowej profilaktyki i diagno-
styki, tworzenia Lung Cancer Unitów 
etc. znajduje się właśnie temat dostę-
pu do innowacyjnych leków — wy-
mieniamy dokładnie 3 w raku płuca, 
które pojawiły się na szczycie listy 
TOP10 ONKO, będącej integralną 
częścią raportu. Jak widać i pacjenci, 
i konsultanci w dziedzinie onkologii 
są w 100% zgodni co do wyjątkowo-
ści tych terapii i oczekują, że właśnie 
one zostaną udostępnione w pierw-
szej kolejności. 

Od kilku miesięcy we współpracy 
z konsultantem krajowym prowa-
dzimy rozmowy z Ministerstwem 
Zdrowia, szczegółowo i na roboczo 
przechodzimy przez meandry ko-
niecznych zmian w opiece nad cho-
rymi z rakiem płuca, które mam na-
dzieję będą kontynuowane i wkrótce 
zaowocują konkretnymi rozwiązania-
mi. Na koniec dnia liczy się przecież 
jedno — pacjent, który może żyć.

12 MODERN HEALTHCARE INSTITUTE  wrzesień 2020

NA AGENDZIE

życie w pandemii okiem pacjenta

A tymczasem w Brukseli

Andrzej Sośnierz, poseł PiS
Nie zgadzam się 
z praktyką i postu-
latem, by testowani 
byli wyłącznie chorzy 
i pacjenci z objawami. 
Tych uważam za mniej 
groźnych, gdy chodzi 
o rozprzestrzenianie 
wirusa. Z natury rzeczy 
są już w jakiś sposób 

izolowani, zarażają więc mniej. Najgroź-
niejsi są zarażeni bezobjawowi. I ich 
trzeba testować. W szczególności, po 
otwarciu szkół, dzieci i młodzież. Im wi-
rus zagraża mniej, ale stanowi olbrzymie 
zagrożenie dla ich rodziców i starszych 
domowników.

dr Krzysztof Kuszewski, 
epidemiolog
To, z jaką skalą zacho-
rowań będziemy mieli 
do czynienia w listopa-
dzie, zależy od naszego 
zachowania we wrześ-
niu. Potrzeba szybkich 
decyzji. Jestem za na-
tychmiastowym przy-

wróceniem i egzekwowaniem ograni-
czeń. Oczywiście, nie takich bzdurnych, 
jak zakaz wstępu do lasu. Ale z ma-
seczkami w sklepach, turystycznymi 
wyjazdami za granicę, dystansem spo-
łecznym, kopalniami czy weselami coś 
trzeba zrobić natychmiast. I tą drogą 
możemy zrobić najwięcej, by przeciw-
działać grożącemu nam nawrotowi 
epidemii.

prof. Włodzimierz Gut, doradca 
Głównego Inspektora Sanitarnego

Z medycznego punk-
tu widzenia skrócenie 
okresu kwarantanny nie 
ma większego znacze-
nia. Nie wpłynie w istot-
ny sposób na sprawność 
odczytywania wyników. 
Zmiana ma jednak duży, 
i to pozytywny wpływ, 
na zmianę obciążeń 

społecznych, gospodarczych i organi-
zacyjnych. Krótszy okres kwarantanny 
przełoży się bowiem na krótszy czas nie-
obecności w pracy czy wykluczenia z ról 
społecznych. Odciąży także w istotny 
sposób system ochrony zdrowia i służby 
sanitarne. Krótszy okres kwarantanny 
— to mniej obciążeń dla personelu, szyb-
ciej zwalniane łóżka.

Anna Baumann-Popczyk, dyrektor 
zarządzający, Laboratorium Genetyczne 
Gyncentrum+
Olbrzymim problemem jest cały aparat 
do poboru materiału do badań. Z naszych 
obserwacji wynika, że podczas testowa-
nia największa liczba błędów popełniana 
jest jeszcze na etapie przedanalitycznym. 
To niewłaściwe pobranie materiału czy 
pomyłka w opisie próbki dostarczonej do 
laboratorium. Polskie laboratoria miały 
czas doposażyć się w sprzęt, miały czas na 
szkolenie personelu — i czas ten wykorzy-
stały. Podobnie powinno być w przypadku 
całego aparatu testowego. Pamiętajmy, że 
nie tylko jakość, ale i szybsze tempo jego 
pracy przełoży się na zmniejszenie skali 

paraliżu, który grozić nam może podczas 
kolejnego etapu pandemii.

Giuseppe Curigliano, European Institute 
of Oncology w Mediolanie

Nie traktujmy wszystkich 
pacjentów onkologicz-
nych jako zagrożonych 
C-19. Trzeba zrobić 
wszystko, by nie dopuścić 
do przerywania lub opóź-
niania terapii nowotwo-
rów. Stawką jest długość 
i jakość życia pacjentów. 
Chociaż na początku 
rozsądne było przyjęcie 

środków nadmiernej ochrony dla naszych 
pacjentów przed nową chorobą zakaźną, 
której wcześniej nie obserwowano u ludzi, 
musimy teraz odejść od założenia, że wszy-
scy chorzy na raka są podatni na COVID-19.

Jerzy Gryglewicz, ekspert Uczelni 
Łazarskiego

Lockdown wprowadzili-
śmy w obawie przed tym, 
że nasz system ochrony 
zdrowia nie wytrzyma 
napływu pacjentów, któ-
rzy wymagają pomocy 
szpitalnej. Obecnie, gdy 
okazuje się, że system 
wytrzymuje, że pomocy 
wymaga niewielki od-

setek spośród codziennie wykrywanych 
przypadków, że respiracji wymaga niewielu 
chorych — można myśleć o tym, by inaczej 
traktować zagrożenie i nie paraliżować po-
nownie całego kraju. 

E
uropejska Agencja Leków 
przedstawiła propozycję 
wprowadzenia zmian 

w jej relacjach z agencjami 
regulującymi rynki leków w krajach 
członkowskich. 

„Założenia projektu przedstawiliśmy 
w konsultacji z Komisją Europejską” 
— informuje EMA. Strategia 
mocniejszego powiązania 
europejskiej i krajowych agencji 
leków ma służyć osiągnięciu sześciu 
priorytetowych celów. 

Pierwszym jest polepszenie 
dostępności leków dla wszystkich 
Europejczyków, przede wszystkim 
dla mieszkańców krajów o niższym 
PKB. Drugim z celów jest 
polepszenie narzędzi do analizy 
danych związanych z rozwojem  
terapii, trzecim — wspieranie 
innowacji we współpracy z firmami 

farmaceutycznymi, czwartym 
— walka z antybiotykoopornością 
i innymi nowymi zagrożeniami dla 
zdrowia. Kolejne dwa cele dotyczą 
leków, a więc polepszenia działania 
łańcucha dostaw i zabezpieczenie 
trwałość sieci zapewniających 
pacjentom niezagrożony system 
dostaw.

Agencja opublikowała na swojej 
stronie ankietę adresowaną do 
wszystkich zainteresowanych, 
z prośbą o przedstawienie swojej 
opinii na temat przyszłości działania 
organów regulacyjnych w Europie.

Zmiany działalności organów 
regulacyjnych zostaną dostosowane 
do szerszej strategii farmaceutycznej 
dla Europy, opracowywanej przez 
Komisję Europejską. Europejska 
Agencja Leków chcę dążyć do 
uzyskania efektu synergii.

Jednym z podstawowych 
problemów zgłaszanych przez 
firmy farmaceutyczne działające 
w Europie jest wyjątkowo 
skomplikowany system regulacji 
i refundacji leków. Część decyzji 
zapada na poziomie unijnym, część 
na lokalnym, a decyzje na poziomie 
ogólnoeuropejskim wymagają 
akceptacji rządów państw 
członkowskich.

EMA odpowiada na postulaty firm 
farmaceutycznych — „Strategia 
ma być dokumentem, który 
będzie okresowo weryfikowany. 
Szczegółowe działania 
w celu jej wdrożenia będą dalej 
opracowywane przez EMA i władze 
krajowe w ich wieloletnich planach 
prac. W przypadku większości tych 
działań prace będą dzielone między 
organy krajowe i EMA, i będą 
wymagały ścisłej współpracy.”

Andrzej Sośnierz
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