
Prof. Piotr Rutkowski uważa, że bez koordynacji 
i krajowej sieci nie posuniemy się do przodu 
— „Finansowa sytuacja ośrodków onkologicznych jest 
bardzo zła. Utrzymały zatrudnienie, ponoszą radykalnie 
wyższe koszty zabezpieczenia sanitarnego i wykonują 
mniej procedur — a są wynagradzane 
według wykonanych świadczeń, nie 
mają przecież ryczałtu. Nie jesteśmy 
w stanie tego zbilansować bez zmiany 
wyceny świadczeń. Długi szpitali 
onkologicznych nie wynikają ze złej 
pracy ani zarządzania”. 

Około 170 zespołów badawczych na świecie 
pracuje nad szczepionką przeciw SARS-CoV-2, 
z czego 11 weszło już w trzecią, czyli najbardziej 
zaawansowaną fazę badań klinicznych na du-
żych grupach uczestników. 
Komitet ds. Produktów Leczniczych stosowa-
nych u ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków 
(EMA) rozpoczął już pierwsze procedury rolling 
review dla dwóch szczepionek — to powinno 
znacząco skrócić proces rejestracji. W USA FDA 
może być jeszcze szybsze. 
Czy to oznacza że świat odetchnie z ulgą? Nie. Mamy kilka 
poważnych przeszkód do pokonania. Po pierwsze, dopóki nie 
ma rejestracji — nie ma szczepionki. Czekamy na wyniki ba-
dań 3 fazy — ostateczne potwierdzenie profilu bezpieczeństwa 
i skuteczności. 
Po drugie, choć produkcja już trwa (producenci musieli za-
ryzykować), wytworzenie potrzebnej na całym świecie liczby 
dawek musi potrwać. 
Po trzecie, dystrybucja. Nawet gdybyśmy mieli miliony da-
wek dostępnych od ręki, trzeba je jeszcze dostarczyć i podać 
wszystkim potrzebującym. 
No i właśnie czy wszystkim? Jedno z badań prowadzonych 
w tym roku w 19 krajach pokazało, że 71,5% ankietowanych 
byłoby skłonnych zaszczepić się nową szczepionką — ale róż-
nice sięgały od 55% w przypadku krajów europejskich do 90% 
w przypadku krajów azjatyckich. 
Poziom wyszczepialności dorosłych długo już znanymi szcze-
pionkami przeciw grypie nie powala. A tu trzeba będzie prze-
konać ludzi do bezpieczeństwa zupełnie nowego produktu.
A Ty, Drogi Czytelniku, zaszczepisz się przeciw koronawi-
rusowi? 

W ramach walki z pandemią, rząd uruchomił 
szereg tarcz antykryzysowych. Z lotniska przed 
KPRM-em wzbił się helikopter i obficie sypał 
pieniędzmi latając nad całą Polską skrzętnie 
jednak omijając… szpitale.
Co prawda słyszymy o tym, że szpitalom pod-
wyższono ryczałt o 5%, o 3%, ale to jest jakaś 
pomoc tylko dla tych co żyją z ryczałtu. Sły-
szymy, że znalazły się dodatkowe pieniądze dla 
szpitali na doposażenie, ale… tylko tych covido-
wych. Całość tej pomocy idzie z zaplanowanego na ten rok fun-
duszu NFZ, czyli polega tylko na przełożeniu pieniędzy z jednej 
kieszeni do drugiej, w ramach portfela NFZ. 
Zupełnie zapomniano o placówkach specjalistycznych, które ży-
ją z wykonań, jak kardiologia, onkologia, instytuty, które znalazły się 
pod największą presją z racji tego, że inne szpitale zaczęły ograniczać 
z różnych przyczyn przyjęcia na swoich oddziałach specjalistycznych. 
Do tych placówek ostatniej szansy zaczęli zgłaszać się pacjenci ode-
słani z kwitkiem z innych szpitali. W efekcie dramatycznego wzrostu 
cen mediów, materiałów i ich zużycia przy… praktycznie utrzymanym 
poziomie realizacji zadań przez te placówki, są one systemowo ka-
rane za to, że stanęły na wysokości zadania i w tym trudnym okresie 
udźwignęły ciężar systemu na swoich barkach.
Latający „helikopter z forsą”, bowiem ma namiar tylko na tych, któ-
rzy nie udźwignęli problemu i… mają spadek obrotów o 25%. A że 
koszty wzrosły o 20%, nie ma przesłanki spełnionej, więc się nie 
należy. Za to w znowelizowanym budżecie znalazło się np. 4 mld 
złotych na uzbrojenie, miliony na KRRiT i inne równie potrzebne 
wydatki, a ponadto — jak wszyscy ciągle słyszymy od polityków 
— szpitale są źle zarządzane i powinny się restrukturyzować.
Takie to priorytety w dobie pandemii? Z helikoptera pewnie widać 
lepiej.
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CO SIĘ DZIEJE

FAKTY KADRYPRAWO

Prezydent podpisał 
ustawę o Funduszu 
Medycznym

— To bardzo ważny moment dla 
mnie, ale przede wszystkim ważny 
dla polskich pacjentów — mówił 
Andrzej Duda podczas uroczystości 
w Pałacu Prezydenckim. Ustawa 
powstała z inicjatywy prezydenta 
Andrzeja Dudy. W czerwcu tego roku 
złożył on projekt w Sejmie, a posło-
wie przyjęli go niemal jednogłośnie 
(440 — głosów za, 12 — przeciw, 
2 wstrzymało się). Nowe przepisy 
wejdą w życie 30 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku Ustaw. Pieniądze, które 
fundusz będzie miał do dyspozycji, 
zostały już ujęte w tegorocznym 
budżecie. 

Polacy znów ruszyli  
do aptek

Wartość sprzedaży w aptekach we 
wrześniu wyniosła 3,2 mld zł. W po-
równaniu do września 2019 — to 
wzrost o 4,4 proc., w porównaniu do 
sierpnia 2020 r. — o 13,4 proc. Trend 
wzrostowy utrzymał się w pierwszej 
połowie października — wynika z ra-
portu PEX PharmaSequence.
W porównaniu do analogicznego 
okresu 2019 r., we wrześniu zwięk-
szyła się wartość wszystkich moni-
torowanych przez PEX PharmaSe-
quence segmentów rynku. Sprzedaż 
leków refundowanych wyniosła 
wzrosła o 2,9 proc. a sprzedaż pro-
duktów pełnopłatnych 7,4 proc.

Badania nie badają 
zagrożenia śmiercią

Żadne z prowadzonych obecnie za-
awansowanych badań szczepionek 
przeciw COVID-19 nie jest tak zapro-
jektowane, by wykryć spadek liczby 
poważnych problemów, np. hospi-

talizacji, leczenia na oddziale inten-
sywnej terapii czy zgonu. W tym 
celu trzeba zmodyfikować badania 
— twierdzą autorzy opracowania, 
opublikowanego przez The BMJ.
Kilka badań szczepionek przeciwko 
COVID-19 znajduje się obecnie w fi-
nalnej, trzeciej fazie — zwraca uwagę 
prof. Peter Doshi, jeden z redaktorów 
znanego brytyjskiego naukowego cza-
sopisma medycznego The BMJ (daw-
nej British Medical Joiurnal). Jednak 
jego zdaniem żadne ze znajdujących 
się w 3. fazie badań nie jest w stanie 
udowodnić, że przejście tej fazy bada-
nia będzie oznaczało, że szczepionka 
zapobiega ciężkiemu przebiegowi 
COVID-19 i śmierci oraz stanowi meto-
dę zatrzymania epidemii.

Na co umierają Ziemianie

Opublikowano analizę „Global Burden 
of Disease Study 2019". Najczęstsze 
przyczyny śmierci na świecie — to:
 1.  Nadciśnienie tętnicze – 10,8 mln 

zgonów
 2.  Palenie tytoniu — 8,7 mln
 3.  Błędy dietetyczne (np. nadmiar 

soli, niedostatek warzyw i owo-
ców — 7,9 mln

 4.  Zanieczyszczenie powietrza 
— 6,7 mln

 5.  Hiperglikemia (wysoki poziom 
cukru w osoczu na czczo) 
— 6,5 mln

 6.  Otyłość — 5 mln
 7.  Wysoki poziom cholesterolu LDL 

— 4,4 mln
 8.  Niewydolność nerek — 3,2 mln
 9.  Niedożywienie dzieci oraz ma-

tek ciężarnych i karmiących 
— 2,9 mln

10.  Alkohol — 2,4 mln 

Pierwszy wirtualny 
instytut badawczy

Powstał pierwszy w Polsce Wirtualny 
Instytut Badawczy, który umożliwi 
naukowcom prace nad lekami zwal-
czającymi choroby nowotworowe. 
Na finansowanie badań Wirtualnego 
Instytutu Badawczego przeznaczo-
no 450 mln złotych w okresie 10 lat. 
Operatorem projektu został Łukasie-
wicz — PORT. Zespoły badawcze będą 
wyłaniane w otwartych konkursach, 
ogłoszenie pierwszego planowane 
jest jeszcze w tym roku.
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Maseczki, dodatki, mobilizacja

Sejm uchwalił nowelizację niektórych 
ustaw w związku z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-19. Za nowymi 
przepisami głosowało 423 posłów, 11 było 
przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.
Minister Adam Niedzielski tuż po gło-
sowaniu powiedział — „Nie ma bytów 

idealnych, ale ten projekt rzeczywiście odpowiada na potrzeby, które 
związane są z dynamicznie rozwijającą się pandemią".
Nowelizacja zakłada m.in. wyłączenie z odpowiedzialności karnej 
w czasie epidemii personelu medycznego walczącego z COVID-19. 
Zgodnie z nowymi przepisami nie popełniają przestępstwa lekarze, 
pielęgniarki i ratownicy, którzy lecząc pacjentów z COVID-19 i działając 
w szczególnych okolicznościach, dopuścili się czynu zabronionego, 
chyba że był on wynikiem rażącego niezachowania ostrożności.
Podwyższono pensję personelu medycznego skierowanego przez wo-
jewodę do walki z epidemią do 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia 
zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy. Wynagro-
dzenie ma być wypłacane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nie 
może być ono niższe niż uposażenie, które taka osoba otrzymywała 
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decy-
zja o jej delegowaniu do pracy.
Do pracy przy COVID-19 będzie można delegować młodych lekarzy, 
którzy są w trakcie stażu podyplomowego oraz tych, którzy ukończyli 
staż podyplomowy, lecz nie uzyskali prawa wykonywania zawodu, bo 
nie zdali egzaminu końcowego.
Do udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z epidemią 
COVID-19 mogą być również skierowani m.in. studenci i doktoranci 
kierunków medycznych oraz osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat 
ukończyły kształcenie w zawodzie medycznym.
Samorządy lekarskie na wniosek wojewody lub właściwego ministra 
zdrowia będą musiały w ciągu 7 dni przekazać tym organom listę 
osób wykonujących zawód medyczny, które można skierować do 
zwalczania epidemii. 
Podwyższono z 60 do 65 lat wiek mężczyzn wykonujących zawód 
medyczny, którzy mogą być oddelegowani do zwalczania epidemii. 
Dla kobiet pozostawiono go na poziomie 60 lat. 
Wydłużono okres realizacji recept do 150 dni od dnia wystawienia na 
leki, które są obecnie niedostępne. 
Wprowadzono kary grzywny za nieprzestrzeganie obostrzeń (m.in. 
noszenia maseczek). Nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust 
i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.
Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania 
COVID-19 — gdy zamawiającym jest samorząd — nie stosuje się usta-
wy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdo-
podobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się 
choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. 
Wzmocniono kompetencje wojewódzkiego koordynatora ratowni-
ctwa medycznego, by usprawnić umieszczanie pacjentów między 
szpitalami pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. 
Umożliwiono ministrowi zdrowia powołanie krajowego koordynatora 
ratownictwa medycznego.
Koordynatorzy mogą wydawać decyzje administracyjne zobowiązu-
jące szpitale do przyjęcia osób wymagających pilnej hospitalizacji. 
Minister zdrowia będzie mógł zawiesić kierownika placówki leczni-
czej, który mimo pandemii nie realizuje wydanych obowiązków lub 
wydanych mu poleceń.
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Prof. Andrzej Horban doradza 
premierowi

Premier Mateusz Morawiecki powołał prof. 
Andrzeja Horbana, konsultanta krajowego ds. 
chorób zakaźnych, na stanowisko głównego 
doradcy ds. COVID19. Prof. Horban jest 
wiceprezesem Polskiego Towarzystwa 
Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, 
prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego 
AIDS, zastępcą dyrektora Wojewódzkiego 
Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Anna Goławska nowym 
wiceministrem zdrowia

Będzie odpowiedzialna za informatyzację 
sektora zdrowia w tym m.in. nadzór nad 
Centrum e-Zdrowia. Nowa wiceminister 
jest wieloletnim pracownikiem Ministerstwa 
Zdrowia. Od 2009 r. zajmowała stanowisko 
naczelnika, w latach 2015-2018 pełniła funkcję 
zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy 
Europejskich i e-Zdrowia, a pod koniec 2018 r. 
została dyrektorem generalnym w MZ. 

Arkadiusz Grądkowski 
dyrektorem Izby POLMED 
Walne zgromadzenie członków Ogólnopolskiej 
Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych 
POLMED wybrało nowy ośmioosobowy zarząd. 
Nowym dyrektorem generalnym Izby został 
Arkadiusz Grądkowski, były ekspert Konfederacji 
Lewiatan ds. zdrowia oraz wicedyrektor w URPL. 

Artur Zaczyński dyrektorem 
Szpitala Narodowego

Dr n. med. Artur Zaczyński, zastępca dyrektora 
Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, został 
odpowiedzialny za utworzenie tymczasowego 
szpitala na Stadionie Narodowym, który będzie filią 
CSK. Rząd podjął decyzję o przygotowaniu szpitali 
tymczasowych, pierwszy powstanie na Stadionie 
Narodowym. W pierwszym etapie będzie tam 
500 łóżek, z czego 50 przeznaczonych do 
intensywnej terapii. Szpital będzie mógł zostać 
rozbudowany do tysiąca miejsc. 

Anna Goławska

Andrzej Horban

Andrzej Duda

Adam Niedzielski

Artur Zaczyński
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Jednym z priorytetów Agencji Badań Me-
dycznych jest rozwój w polskim ośrodku 
i udostępnienie technologii CAR-T pol-
skim pacjentom. 

Projekt dotyczący CAR-T cells jest naj-
lepszym przykładem badania, które ma 
posłużyć do ściągnięcia technologii do 
Polski. Patrzymy na to w ten sposób, że 
cena CAR-T jest wyraźnie zawyżona, 
a najważniejszy proces odbywa się poza 
Polską. Pobieramy od dziecka materiał, 
który wędruje do Stanów, nie do końca 
wiadomo, co się z nim dzieje — aż przy-
jeżdża gotowy. 

Uważam, że nasi naukowcy mają po-
tencjał, żeby ten proces był w całości 
prowadzony w Polsce. Według naszych 
szacunków, ta technologia może być 
czterokrotnie tańsza po wprowadzeniu 
do Polski. Dzisiaj cena wynosi milion do-
larów na pacjenta, natomiast szacuje się, 
że realny koszt tej terapii — to 150 tysięcy 
dolarów. 

Oprócz Novartisu i Gileada, właścicielami 
tej technologii są także Stany Zjednoczo-
ne i Izrael. Firmy rozwinęły swoje własne 
technologie, bazując na pracach nauko-
wych, ale te narodowe patenty również 
mogą być wykorzystywane. Ideą naszego 
projektu jest to, że kilkuset pacjentów 
uzyska dostęp do leczenia w ramach ba-
dania klinicznego. Równolegle stworzymy 
laboratorium w odpowiednim standardzie 
a nasi naukowcy wyjadą do USA, aby 
opanować technologię, która trafi do Pol-
ski na zasadach licencyjnych. Powstanie 
centrum innowacyjnych immunoterapii, 
gdzie trafi pobierana od pacjentów krew, 
wcześniej wysyłana do USA.

Trzeba dodać, że poszerza się wachlarz 
wskazań dla tej technologii. Najpierw 
mówiono o białaczkach, dzisiaj mówi 
się także o chłoniakach i guzach litych, 
a niedawno ukazał się w Nature artykuł 
pokazujący, że CAR-T może znaleźć za-
stosowanie w leczeniu martwiczej tkanki 
pozawałowej. Warto być w tym wyścigu, 
ponieważ może się okazać, że za sześć 
lat, kiedy ten projekt się zakończy i tech-

nologia na stałe zago-
ści w Polsce, CAR-T 
może mieć już kilka-
dziesiąt wskazań. A być 
może będziemy jedy-
nym krajem w Europie 
Środkowo-Wschodniej, 
który będzie mógł 
świadczyć takie usługi 
komercyjnie. 

Skąd będzie pocho-
dziła technologia 
kupowana przez ten czas na potrzeby 
badań — to już zależy od tego, co zapla-
nują konsorcja składające wnioski. Muszą 
one określić, jak zamierzają leczyć kilkuset 
pacjentów. Co jest istotne, konkurs ma 
wartość 100 milionów złotych. Tymcza-
sem dziś leczenie stu pacjentów powinno 
kosztować sto milionów dolarów. Czyli 
sam projekt już oznacza obniżenie kosz-
tów terapii. Mam nadzieję, że upieczemy 
dwie pieczenie na jednym ogniu. Myślę, 
że się uda. 

Oczywiście monitorujemy sytuację, roz-
mawiamy z badaczami i cieszę się, że za-
wiązały się bardzo mocne konsorcja, skła-
dające się z kilku ośrodków, mających du-
że doświadczenie. Skądś muszą wziąć tę 
technologię, która już istnieje i chcemy ją 
adaptować do Polski, a liczba możliwych 
źródeł jest skończona. Z naszych analiz 
wynika, że również szwedzki Karolinska 
Institut posiada tę technologię w pewnej 
fazie zaawansowania. To także może się 
okazać źródłem dla Polski, zwłaszcza, że 
potrzebujemy tej technologii na poziomie 
trzeciej fazy badań klinicznych, czyli roz-
winiętej — ale nie skończonej. 

Oszacowaliśmy, że dzięki temu projektowi 
badawczemu zapewnimy dostęp do tera-
pii wszystkim pacjentom na okres trzech 
lat. Oczywiście, nie chodzi o to, aby 
zepsuć biznes koncernom farmaceutycz-
nym. Celem są przede wszystkim korzyści 
dla polskich pacjentów. Jeśli konsorcja 
uznają, że technologia musi pochodzić 
od koncernów — tak się stanie. Zwłaszcza, 
że lista źródeł jest naprawdę krótka. 

KOMENTARZE

Wiele kobiet z łuszczycę umiarkowaną do ciężkiej zmaga się z dyle-
matem: kontynuacja leczenia czy ciąża. Niestety standardowe leki sto-
sowane ogólnie są zwykle przeciwwskazane, gdyż z reguły mają silny 
potencjał teratogenny, natomiast w ChPL leków biologicznych nie jest 
jednoznacznie określone czy można je stosować u kobiet planujących 
lub będących w ciąży. Aktualnie zarówno ciąża jak i laktacja wykluczają 
możliwość włączenia pacjentek do programu lekowego B47, a warun-
kiem dopuszczającym jest stosowanie przynajmniej dwóch skutecznych 
metod antykoncepcji.
Ze względów etycznych kobiety ciężarne nie biorą udziału w badaniach 
klinicznych, ale prowadzone są obserwacje kobiet, które przyjmowały 
dany lek i zaszły w ciążę. Po analizie takiej grupy okazało się, że odsetek 
wad rozwojowych u dzieci urodzonych przez matki, które przyjmo-
wały w trakcie ciąży leczenie biologiczne anty-TNF alfa jest identyczny 
jak w całej populacji. Stąd wydaje się, że ta grupa leków jest względnie 
bezpieczna i prawdopodobnie nie stanowi istotnego ryzyka dla płodu, 
a zwłaszcza wymieniony w rekomendacjach PTD cetrolizumab pegol.
Celem dostosowania polskiego modelu leczenia łuszczycy plackowatej 
do wytycznych międzynarodowych zasadne wydaje się włączenie grupy 
pacjentek planujących ciążę i będących w ciąży do programu lekowego 
B47, czego z pewnością od Ministerstwa Zdrowia oczekują zarówno le-
karze dermatolodzy jak i pacjenci. 

Pandemia uczy pokory, zwłaszcza tych, którym brakuje dystansu do 
samego siebie. Ktoś, kto wierzy w swoją wielkość i nieomylność, nie-
uchronnie naraża się na śmieszność. A także na wirusa. Mały korona-
wirusik powalił już kilku prezydentów i pomniejszych polityków, którzy 
uwierzyli we własną propagandę. 
Amerykański prezydent, który opowiadał o dezynfekcji gardła za po-
mocą środków czystości? — trafiony. Brazylijski? — podobnie. Brytyjski 
premier, który nie wierzył w zagrożenie? — trafiony. Dodajmy do tego 
zarażonych profesorów i ministrów, a także kilku wschodnich satrapów, 
którzy najpierw publicznie lekceważyli zagrożenie, a potem kryli się 
w bunkrach. Wirus uczy również pokory wielu lekarzy, którzy wierzyli 
w swoją boskość. 
Czy dystansu i pokory nabiorą również politycy? Może jeszcze za mało 
jest ludzkiego nieszczęścia, bo otrzeźwienia nie widać. Z epidemii zro-
bili sprawę polityczną. Kto rządzi — powtarza w kółko, że sytuacja jest 
pod kontrolą i dajemy radę. Kto z opozycji — ten krytykuje i sieje panikę. 
I wydaje się, że obie strony — o zgrozo — wierzą w to, co mówią. 
Stare chińskie przysłowie mówi, że aby zobaczyć las, trzeba z niego 
najpierw wyjść. Obawiam się, że prawdę o pandemii poznamy dopiero 
wtedy, kiedy z niej wyjdziemy. Tylko czy ta prawda nas wyzwoli?

POTRZEBA DYSTANSU

ŁUSZCZYCA W CIĄŻY

POLSKIE CAR-T

Krzysztof Jakubiak

Irena Walecka

Radosław Sierpiński

WYKRES NUMERUMEM NUMERU 

Zosiu to nie jest maseczka w której poszłaś do szkoły

Tak ale zamieniłam się z Asią  
bo ta była fajniejsza

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
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Trzeba odstąpić od konkursów 
ofert na programy lekowe

RAPORT

Konkursy ofert na realizację nowych programów lekowych powodują niepotrzebne opóźnienia, a często 
ograniczają dostęp pacjentów do świadczeń gwarantowanych. 

Stan zagrożenia epidemicznego i epide-
mii doprowadził do powstania nowych 
instrumentów w umowach o finansowa-
nie leków ze środków publicznych. Za-
kupy leków (i nie tylko) na potrzeby walki 
z COVID-19 zostały zwolnione (na mocy 
art. 6. ustawy specjalnej) z trybu określo-
nego w Prawie zamówień publicznych, 
jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobień-
stwo szybkiego i niekontrolowanego roz-
przestrzeniania się choroby lub jeżeli wy-
maga tego ochrona zdrowia publicznego.

Wydaje się, że swoboda zawiera-
nia umów w okresie niestabilnego rynku 
jest pożądanym narzędziem, jakkolwiek 
stwarza duże ryzyko nadużyć. Dlatego 
też należy wykorzystywać możliwości re-
gulacyjne rynku w zakresie określania cen 
i marż i powierzać zakupy wyspecjalizo-
wanym agendom.

Doświadczenia związane z realizacją 
świadczeń w okresie epidemii pokaza-
ły, że system zaopatrzenia w leki i sy-
stem refundacyjny są wydolne i spełnia-

ją swoje funkcje. Kluczową sprawą jest 
zapewnienie obecności leków na rynku, 
w czym może pomóc właściwe i pełne 
wykorzystanie Zintegrowanego Syste-
mu Monitorowania Obrotu Produktami 
Leczniczymi. System ten można rozwi-
nąć, tak aby wskazywał pacjentom oraz 
podmiotom odpowiedzialnym miejsce 
zakupu poszukiwanego leku. Dzięki te-
mu firmy farmaceutyczne mogłyby le-
piej dostosować swoje działania do po-
trzeb rynku.

Dostępność farmakoterapii można 
poprawić przez zmianę sposobu my-
ślenia pacjentów i lekarzy o refundacji. 
Refundacja leku, czyli przepisanie re-
cepty na lek refundowany, powinna być 
traktowana jako prawo pacjenta, a nie 
uprawnienie zależne od decyzji lekarza. 
Obawa przed bezpośrednią odpowie-
dzialnością powstrzymuje wielu leka-
rzy, zwłaszcza działających prywatnie, 
przed wystawianiem recept na leki re-
fundowane.

Organizowanie konkursów nie ma uzasadnienia 
merytorycznego. O ile istotą konkursu jest wyło-
nienie świadczeniodawcy, który spełnia warunki 
i oferuje najkorzystniejszą cenę, o tyle w wypad-
ku programów lekowych cena jednostki rozli-
czeniowej w sieci podstawowego zabezpiecze-
nia nie podlega negocjacjom i wynosi 1 zł. Może 
być ona korygowana współczynnikami, których 
wysokość jest także narzucana przez Fundusz 
i nie podlega negocjacjom. Już przed ogłosze-
niem konkursu NFZ posiada wiedzę, czy świad-
czeniodawca spełnia warunki udzielania świad-
czeń, ponieważ zbiera na bieżąco informacje 
o potencjale każdego szpitala.

Konkursy ofert powodują niepotrzebne opóź-
nienia, a często ograniczenia dostępności świad-
czeń gwarantowanych. Prawo pacjenta do leków 
refundowanych w ramach programów lekowych 
i chemioterapii powstaje w terminie wskazanym 
w obwieszczeniu refundacyjnym. Dzieje się tak 
w każdej kategorii dostępności refundacyjnej 
określonej w art. 6 ustawy o refundacji i w równym 
stopniu dotyczy leków dostępnych w aptekach na 
receptę, stosowanych w ramach chemioterapii 
i leków stosownych w programach lekowych.

Art. 159a. 1. ustawy o świadczeniach stanowi, 
że w okresie zakwalifikowania szpitala do danego 
poziomu, umowa o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpie-
czenia, zakresów lub rodzajów świadczeń wska-
zanych w tym wykazie dla tego świadczeniodaw-
cy, zawierana jest na wniosek dyrektora oddziału 
wojewódzkiego Funduszu. W chwili pojawienia 
się nowego programu lekowego wystarczy uzu-
pełnić wykaz, który wskazuje:

1.  świadczeniodawców zakwalifikowanych do 
poszczególnych poziomów systemu zabezpie-
czenia na terenie danego województwa,

2.  wszystkie profile systemu zabezpieczenia, za-
kresy lub rodzaje, w ramach których zakwa-

Artur Fałek

WPŁYW EPIDEMII NA SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

Potrzebne są zmiany procedur podejmowania decyzji refundacyjnych

lifikowani świadczeniodawcy będą udzielać 
świadczeń opieki zdrowotnej w systemie za-
bezpieczenia. W wykazie wyszczególnione są 
programy lekowe, jakie realizuje dany szpital. 

Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pie-
lęgniarek i Położnych oraz reprezentatywne or-
ganizacje świadczeniodawców mają 21 dni na 
opiniowanie projektu zarządzenia Prezesa NFZ. 
Wydanie zarządzenia trwa około tygodnia. Na-
stępnie dochodzi do ogłoszenia i przeprowadze-
nia konkursu ofert. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2014 r. (w sprawie 
sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie 
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, składania ofert, powoływania i od-
woływania komisji konkursowej, jej zadań oraz 
trybu pracy (z późn. zm.), termin składania ofert 
nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłosze-
nia o postępowaniu.

W ten sposób powstaje co najmniej 6–7 ty-
godni opóźnienia. Co gorsza, zawarcie umowy 
jest dopiero sygnałem dla świadczeniodawcy 
do ogłoszenia przetargu na zakup leku objętego 
programem lekowym. Opóźnienia, wynikające ze 
stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, 
na tym etapie mogą sięgać kilku miesięcy.

Warto zwrócić uwagę, że wydając zarządze-
nia, prezes NFZ nadaje im moc wsteczną. Postę-
puje w ten sposób, by uniknąć posądzenia o ogra-
niczanie praw pacjenta. Z tego powodu wydane 
w czasie epidemii zarządzenie Nr 50/2020/DGL 
Prezesa NFZ z 1 kwietnia 2020 r., zmieniające 
zarządzenie w sprawie określenia warunków za-
wierania i realizacji umów w rodzaju leczenie 
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�Konieczne jest kontynuowanie systema-
tycznych działań edukacyjnych, skiero-
wanych zwłaszcza do grup podwyższone-
go ryzyka (osoby starsze, chore). Tematy 
kontrowersyjne, podnoszone przez posłów 
opozycyjnych i media powinny być wyjaś-
niane w sposób rzeczowy, bez elementów 
walki politycznej.

�Przygotowanie państwa i społeczeństwa 
do dalszego rozwoju epidemii i innych 
zagrożeń zdrowotnych musi być oparte 
na obiektywnej ocenie działań podejmo-
wanych przez organy i instytucje rządo-
we w pierwszej fazie. Minister zdrowia 
powinien na podobnej zasadzie mody-
fikować i oceniać działania instytucji 
podległych resortowi, w tym zwłaszcza 
GIS. Potrzebne jest krytyczne podejście 
do wszystkich wprowadzonych zmian 
prawnych, wyciągnięcie wniosków i na-
prawienie błędów.

�Ustalić należy sposób finansowania goto-
wości podmiotów leczniczych, ich dzia-
łań oraz rekompensat za utracone moż-
liwości realizacji kontraktów. Weryfikacji 
wymagają plany zabezpieczenia przygo-
towywane przez wojewodów.

�Konieczne jest stworzenie nowych planów 
i ich wersji alternatywnych, w zależności 
od rodzaju zagrożenia i liczebności grup 
społecznych wymagających pomocy.

�Ośrodki zarządzania kryzysowego po-
winny systematycznie opracowywać 
różne warianty i scenariusze zagrożeń. 
Do każdego zagrożenia powinien być 
stworzony plan dzialania kryzysowe-
go, włączając projekty aktów prawnych. 
Potrzebne są regularne szkolenia i prak-
tyczne ćwiczenia dla zarządzających 
podmiotami leczniczymi i personelu 
medycznego, a także instytucji i orga-
nizacji zaangażowanych w zwalczanie 
zagrożeń. 

�Zrewidować należy regulacje dotyczą-
ce zapasów strategicznych, zapasów 
w podmiotach leczniczych i podmiotach 
gospodarczych. Trzeba zweryfikować 
i utrzymywać państwowe zapasy leków, 
środków ochrony osobistej, sprzętu i apa-
ratury, środków do dezynfekcji, wystar-
czające na określony czas izolacji pań-
stwa, w obliczu różnych zagrożeń. Dys-
trybucja rezerw strategicznych powinna 
być powiązana z systemem zakupowym 
szpitali i odpowiednim zabezpieczeniem 
każdego szpitala.

�Apteki szpitalne powinny posiadać moż-
liwość wytwarzania płynów i środków 
dezynfekcyjnych. W tym celu warto ze-
zwolić na dostęp do surowców i substan-
cji czynnych np. do nieakcyzowanego al-
koholu — chociażby zajmowanego przez 
służbę celną.

�Należy opracować plany produkcji spe-
cjalnej i dystrybucji ustalonego asorty-
mentu, w tym procedury przestawiania 
produkcji w zakładach przemysłowych. 
W tym celu należy prawnie uregulować 
opłaty za gotowość do produkcji specjal-
nej. Należy ustalić asortyment i środki 
kontroli nad dystrybucją, włącznie z prze-
jęciem środków dystrybucji. W sytua-
cjach nadzwyczajnych nie należy unikać 
ustalania cen urzędowych i marż urzędo-
wych na krytyczne towary i usługi, spra-
wowania kontroli nad rynkiem i przeciw-
działania spekulacjom cenowym.

�Konieczne jest stałe monitorowanie i ra-
portowanie dostępności zasobów służby 
zdrowia, w tym zasobów szpitalnych, le-
ków i wyrobów medycznych. Potrzebny 
jest zwłaszcza system bieżącego moni-
torowania stanu zasobów, np. oparty na 
rozwiązaniach ZSMOPL. Premier, mini-
ster zdrowia czy wojewoda muszą mieć 
stały dostęp do aktualnej informacji 
o wykorzystaniu łóżek w szpitalach. Ra-
porty powinny obejmować dostępne do 
użycia środki transportu (śmigłowce, sa-
moloty, karetki).

�Pod nadzorem resortu zdrowia powinny 
zostać opracowane procedury i algoryt-
my postępowania z pacjentami z podej-
rzeniem poszczególnych stanów klinicz-
nych. Potrzebne jest zharmonizowanie 
wewnętrznych procedur podmiotów lecz-
niczych z procedurami ogólnymi. Jedno-
cześnie należy na szeroką skalę budować 
rejestry medyczne, zawierające dane 
kontaktowe pacjentow i ich opiekunów, 
aby możliwe było sprawne informowanie 
w sytuacjach awaryjnych.

�Należy intensywnie rozwijać systemy in-
formatyczne w ochronie zdrowia, zwięk-
szać ich stabilność i zakres działania. 
Zwłaszcza rozwiązania skierowane do 
pacjentów, takie jak e-recepta, e-skiero-
wanie, elektroniczna dokumentacja me-
dyczna powinny stać się standardem, 
a w niedalekiej perspektywie także wa-
runkiem podpisywania umów przez NFZ 
ze świadczeniodawcami.

WPŁYW EPIDEMII NA SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ REKOMENDACJE
Modern Healthcare Institute oraz Kancelaria Doradcza Rafała 
Janiszewskiego opracowały raport „Wpływ epidemii wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2 na system opieki zdrowotnej w Polsce".
Na podstawie analizy przebiegu pierwszego etapu epidemii, 
autorzy — Artur Fałek, Rafał Janiszewski i Krzysztof Jakubiak 
— sformułowali rekomendacje dla rządu i resortu zdrowia. 
Nadrzędnym celem powinno być utrzymanie dostępności świadczeń 
zdrowotnych dla wszystkich potrzebujących, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu społeczeństwa przed zagrożeniem COVID-19.

Potrzebne są zmiany procedur podejmowania decyzji refundacyjnych

szpitalne w zakresie programy le-
kowe, odnosi się do programów le-
kowych objętych obwieszczeniem 
refundacyjnym z 18 lutego, obo-
wiązującym od 1 marca. W § 4. Za-
rządzenia 50/2020/DGL czytamy: 
„zarządzenie stosuje się do świad-
czeń udzielanych od dnia 1 marca 
2020 r.” A zatem formalnie, świad-
czeniodawca mógł sprawozdawać 
i rozliczać świadczenia związane 
z programem od 1 marca. To jednak 
jest tylko teoria — w praktyce pa-
cjenci nie mogą realizować swoich 
uprawnień.

Stan zagrożenia epidemicznego 
wyeksponował ten problem. Arty-
kuł 7c. ustawy specjalnej stanowi 
że: „w okresie stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii nie 
przeprowadza się konkursów ofert 
i rokowań, o których mowa w art. 
139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych”. To oznacza, że 
nowe programy nie będą mogły być 
zakontraktowane, nawet jeżeli Mini-
ster Zdrowia wyda decyzję refunda-
cyjną i opublikuje obwieszczenie.

Wiedząc zatem, że przeprowa-
dzanie konkursów ofert na nowe 
programy lekowe nie ma uzasad-
nienia merytorycznego, ogranicza 
i opóźnia pacjentom dostęp do 
świadczeń gwarantowanych oraz 

pociąga za sobą zbędne biurokra-
tyczne procesy w NFZ, należy zde-
cydować o zaniechaniu tej proce-
dury.

Ewentualne konkursy ofert mo-
gą być organizowane w sytuacji, 
kiedy nie ma zapewnionej pełnej 
dostępności świadczeń i NFZ chce 
pozyskać nowych świadczeniodaw-
ców. Umowy powinny być zawiera-
ne w trybie wnioskowym. Wyłączy 
to również konieczność opiniowa-
nia zarządzeń prezesa NFZ, co nie 
stanowi ryzyka, skoro w ustalaniu 
treści programu lekowego bierze 
udział konsultant krajowy w danej 
dziedzinie medycyny.

Prezesowi Funduszu pozostanie 
wówczas nadanie świadczeniom 
odpowiednich kodów rozliczenio-
wych i określenie wysokości ryczał-
tu diagnostycznego. Ze wszystkimi 
kwestiami Departament Gospodar-
ki Lekami NFZ powinien uporać się 
w 3 dni od publikacji obwieszczenia 
przez Ministra Zdrowia.

Dyrektorzy oddziałów woje-
wódzkich — którzy nie prowadzą 
teraz wielu postępowań — zapew-
ne nie dłużej niż w tydzień uporają 
się z wnioskami o zawarcie umów 
ze świadczeniodawcami. W ten 
sposób będzie szansa na synchro-
nizację terminów zawarcia umów 
i obowiązywania obwieszczenia re-
fundacyjnego.

Praktyka ta, widoczna także 
w czasie epidemii, a odbija się na 
wskaźnikach współpłacenia za leki 
i narusza prawa pacjentów. Nale-
ży wprowadzić rozwiązania, które 
zmniejszą liczbę recept pełnopłat-
nych, wystawianych na leki, które 
są lekami refundowanymi albo ma-
ją refundowane odpowiedniki. Ko-
rzystne będzie także umożliwienie 
wszystkim lekarzom wystawiania 
recept na leki z kategorii 75+ .

Należy także obniżać poziomy 
odpłatności za leki refundowane, np. 
z 30 do 25 proc. czy z 50 do 40 proc. 
Korzystna będzie zmiana kryteriów 
kwalifikowania leków do kategorii 
„bezpłatny” i „ryczałt” — zwłaszcza, 
że kryteria ekonomiczne kwalifi-
kacji do ostatniej kategorii zmieniły 
się wraz ze wzrostem przeciętnego 
wynagrodzenia. Mechanizmy te zo-
stały opisane w dokumencie „Polity-
ka lekowa państwa 2018-2022".
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DR MAGDALENA NOWACZEWSKA,  
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu
Leczenie migreny u pacjentów z depresją może 
przysparzać wielu problemów. Ataki migreny są 
u nich częstsze i silniejsze. Szybciej przechodzą 
w stan przewlekły. Ponadto ci chorzy częściej 
nadużywają leków przeciwbólowych, co może 
prowadzić do wtórnych bólów głowy. Kolejny 
problem polega na tym, że jeśli pacjent ma roz-
poznaną jedną z tych chorób — migrenę lub de-

presję — to na tym się poprzestaje. Nie szuka się drugiej choroby. Trafiają do mnie 
pacjenci, którzy byli leczeni psychiatrycznie z powodu obniżonego nastroju. Kiedy 
zgłaszali bóle głowy, wykonywano badanie neuroobrazowe, aby wykluczyć np. guz 
mózgu. Ale gdy wynik był prawidłowy, zaprzestawano dalszej diagnostyki. Uznawa-
no, że ból głowy jest jednym z objawów depresji i ustąpi wskutek jej leczenia.
Bywa i tak, że u pacjentów leczonych z powodu migreny pojawiają się objawy 
depresji i nie są oni wysyłani na konsultację do psychiatry. Zatem skupiamy się 
na migrenie, sądząc, że jej skuteczne leczenie wpłynie również korzystnie na 
nastrój. I rzeczywiście może tak być, ale nie zawsze.
Na migrenę przewlekłą, czyli taką, w której bóle głowy występują przez co naj-
mniej 15 dni w miesiącu, wykazując cechy migreny przez przynajmniej 8 z tych 
dni, cierpi ok. 1-2% populacji ogólnej. To znaczy, że w Polsce jest ok. 400 tys. 
takich osób.
Nie stać nas na koszty związane z nieskutecznym leczeniem lub brakiem le-
czenia migreny. Raport, który w ubiegłym roku opublikował Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego — Państwowy Zakład Higieny, przytacza wręcz szokują-
ce dane: bezpośrednie koszty leczenia migreny w poradniach specjalistycznych 
wynoszą 7,17 mln zł, a łączny koszt hospitalizacji to 3,6 mln zł rocznie. Nato-
miast koszty pośrednie, wywołane absencją w pracy czy prezenteizmem (czyli 
nieefektywną pracą), sięgają 8 mld zł, czyli 0,4 PKB.

PROF. PIOTR GAŁECKI,  
konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii
Zdarza się, że w gabinecie psychiatry pojawiają 
się pacjenci z różnymi dolegliwościami bólowymi, 
które z jakichś przyczyn nie są prawidłowo zdiag-
nozowane. W efekcie migrena może zostać mylnie 
rozpoznana jako depresja maskowana. Zwłasz-
cza że substytutem obniżonego nastroju często 
są dolegliwości bólowe. Może się więc zdarzyć, 
że lekarz, badając pacjenta, rozpozna depresję, 
a zgłaszane dolegliwości bólowe o przyczynie mi-

grenowej mylnie potraktuje jako maskę depresji. Mamy wtedy do czynienia z błędną 
diagnozą, a — jak wiemy — diagnoza jest matką terapii. Możemy wówczas stosować 
najlepsze leki, ale sukcesu terapeutycznego nie osiągniemy.
Kolejne wyzwanie, jakie spotykamy, prowadząc pacjenta z rozpoznaną migreną, u któ-
rego pojawia się epizod depresyjny, wynika ze standardów terapii. Istnieją leki przeciw-
depresyjne, które powodują destabilizację stanu klinicznego pacjenta z migreną. Ich 
włączanie może spowodować nawrót i nasilenie napadów migrenowych. Dolegliwo-
ści związane z migreną przewlekłą powodują w wielu przypadkach znacznie większy 
dyskomfort niż sam epizod depresyjny. W takiej sytuacji pacjenci nie oczekują od nas, 
psychiatrów, w pierwszym rzędzie włączenia leków przeciwdepresyjnych, co może 
wiązać się z ryzykiem zaostrzenia przebiegu migreny, ale leków przynoszących doraź-
ną poprawę samopoczucia. 
Jeśli więc pacjent leczy się z powodu migreny, która jest nawracająca, a w pewnym 
momencie dołącza się jeszcze depresja, to napotykamy poważne wyzwanie z dosto-
sowaniem adekwatnej farmakoterapii.
Warto też zaznaczyć, że w mózgu te same ośrodki odpowiadają za odczuwanie bó-
lu przewlekłego oraz za regulowanie nastroju i emocji. Dlatego ból pociąga za sobą 
obniżenie nastroju i nasilenie lęku. Usunięcie bólu jest pozytywnym czynnikiem ro-
kowniczym w depresji. Te same mechanizmy odpowiadają za to, że depresja i migrena 
powodują wzajemną lekooporność.

Stwardnienie rozsiane jest wręcz sztan-
darowym przykładem rewolucji w neuro-
logii. Przełomem było wprowadzenie na 
początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 
interferonów, podawanych podskórnie lub 
domięśniowo. Wcześniej, przez długi czas, 
kolejne rzuty choroby leczono jedynie do-
żylnym podawaniem sterydów.
We wszystkich chorobach neurologicz-
nych kluczowe znaczenie ma jej powstrzy-
manie lub przynajmniej spowolnienie. I to 
się udało w przypadku SM. Obecnie jest 
cała gama kilkunastu leków na to scho-
rzenie, a kilka kolejnych czeka w kolejce 
do rejestracji lub refundacji. Stosowane 
są w różnych postaciach, zarówno dożyl-
nych jak i doustnych. 
Jednym z nich jest pierwszy lek na wtór-
nie postępującą postać SM, czyli dla cho-
rych bardziej zaawansowanych. Dla nich 
wreszcie jest światełko nadziei — poja-
wiło się nowe przeciwciało monoklonal-
ne z dobrymi wynikami badań odnośnie 
skuteczności i profilu bezpieczeństwa.
Postęp można zauważyć także w cho-
robach neurozwyrodnieniowych, jak 
choroba Parkinsona. Wprawdzie wciąż 
brakuje spowalniającego ją leku, mamy 
jednak znaczne osiągnięcia w leczeniu 

objawowym. Jedną z takich metod jest 
stosowana od 1996 r. głęboka stymula-
cja mózgu. Wszczepiane elektrody, dzię-
ki impulsom elektrycznym, poprawiają 
sprawność chorego, co pozwala prze-
dłużyć okres dobrego funkcjonowania. 
Pojawiły się terapie infuzyjne, takie jak 
podawanie apomorfiny we wlewach 
podskórnych oraz dojelitowy wlew le-
wodopy. Tak podany lek dobrze się 
wchłania i płynie wraz krwią do móz-
gu, a efekt terapeutyczny jest podobny: 

dłuższe utrzymanie chorego w lepszej 
sprawności. 
Mniejszy postęp jest w innych chorobach 
neurologicznych. W przypadku padacz-
ki u 30 proc. pacjentów nadal występuje 
oporność na leczenie farmakologiczne. 
Nie udaje się tego zmienić od lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku, gdy pojawiło 
się wiele nowych leków przeciwpadacz-
kowych. Choć nie są one bardziej sku-
teczne, to jednak bezpieczniejsze niż star-
sze leki, co też ma ogromne znaczenie. 
Do wyboru jest też leczenie operacyjne, 
a sztuka tych zabiegów polega na tym, 
żeby znaleźć ognisko choroby i usunąć 
wszystko, co jest szkod liwe, nie uszka-
dzając pozostałych części mózgu. Suk-
cesem jest każde zmniejszenie napadów 
padaczkowych.
Z migreną jest lepiej. Pojawiły się dwie no-
woczesne terapie do leczenia jej najcięż-
szej postaci. Jedna z nich — to dostępna 
od kilku lat toksyna botulinowa. Od prawie 
dwóch lat stosowane są także przeciwcia-
ła monoklonalne, które w Polsce znajdują 
się w procesie refundacyjnym. 
Gorzej jest natomiast z chorobą Alzhe-
imera, tu nie ma żadnej przełomowej 
terapii. Od kilkunastu lat dostępne są je-

dynie trzy leki do leczenia objawowego, 
o dość umiarkowanym działaniu. Zasad-
nicze znaczenie ma wczesne wykrycie 
choroby, bo bezobjawowo może się ona 
rozwijać nawet przez 20 lat. I w tym kie-
runku zmierzają zmagania z demencją. 
Prowadzone są także zaawansowane ba-
dania kliniczne nad przeciwciałami, usu-
wającymi patologiczne białka w mózgu 
odpowiedzialne za chorobę Alzheimera. 
Dalszego postępu można oczeki-
wać w każdej dziedzinie neurologii.  
„Pod względem liczby badań klinicznych 
neurologia jest na drugim miejscu zaraz 
po onkologii, wyprzedza nawet kardiolo-
gię i reumatologię. Pokazuje to dynamikę 
zmian i tego co może nas czekać w przy-
szłości" — podkreśla prof. Sławek. 

DWUGŁOS: migrena i depresja
 U pacjentów z migreną sześciokrotnie częściej rozwija się depresja. Osoby z depresją dwa razy częściej 
skarżą się na bóle migrenowe. 

PRZEŁOMY W NEUROLOGII

Zbigniew Wojtasiński

Jarosław Sławek
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Mamy szansę skuteczniej  
leczyć raka prostaty

DEBATA

W organizowanej przez portal mZdrowie.pl 
oraz Narodowy Instytut Onkologii debacie 
„Organizacja opieki i leczenia chorych z ra-
kiem prostaty w Polsce — rok 2020” udział 
wzięli: prof. Piotr Chłosta (prezes Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego), dr hab. Jakub 
Kucharz (klinika nowotworów układu mo-
czowego w Narodowym Instytucie Onkolo-
gii), dr Mariola Kosowicz (kierownik poradni 
psychoonkologii w Narodowym Instytucie 
Onkologii), Grzegorz Błażewicz (zastępca 
Rzecznika Praw Pacjenta), Jerzy Gryglewicz 
(Uczelnia Łazarskiego) oraz przedstawiciele 
pacjentów: Anna Kupiecka (Fundacja Onko-
Cafe-Razem Lepiej) i Robert Sobol. 

W toku eksperckiej dyskusji, sprecyzo-
wano najważniejsze rekomendacje pod 
adresem resortu zdrowia. Należy do nich 
ogłoszenie przez ministra zdrowia stan-
dardów leczenia raka prostaty, powołanie 
specjalistycznych centrów leczenia oraz 
wdrożenie programu polityki zdrowot-
nej na rzecz wczesnego wykrywania raka 
prostaty. Aby poprawić wyniki wykrywania 
i leczenia tego nowotworu, potrzebne jest 
również objęcie refundacją nowoczesnych 
terapii hormonalnych, zmiana wycen pro-
cedur, w tym również objęcie finansowa-
niem chirurgii robotycznej i wprowadzenie 
biopsji fuzyjnej do koszyka świadczeń gwa-
rantowanych.

Profesor Piotr Chłosta wskazywał, że 
najważniejszym celem powinno być, aby 
chorzy byli diagnozowani i rozpoczyna-
li terapię w jak najwcześniejszym stadium 
choroby — „Jeśli przeważająca część cho-
rych trafia do lekarza w zaawansowanym 
stadium choroby, że praktycznie jedyne 
co można zaoferować, to leczenie dobrym 
słowem albo leczenie paliatywne” — mó-
wił prezes PTU. Edukacja społeczeństwa 
powinna w dużej mierze opierać się na ak-
tywności organizacji pacjenckich i wskazy-
waniu, że lekarze dysponują skutecznymi 
oraz mało inwazyjnymi metodami terapii, 
które — wcześnie zastosowane — stwarza-
ją szanse na skuteczne leczenie. Głównym 
celem organizacji leczenia i działań lekarzy 
powinna być jak najwyższa jakość życia pa-
cjentów. 

Jak podkreślał dr Jakub Kucharz, o po-
stępie w leczeniu farmakologicznym moż-

na mówić na trzech płaszczyznach. W przy-
padku pacjentów z opornym na kastrację 
przerzutowym raka stercza pojawiły się no-
we terapie hormonalne, stosowane przed 
lub po chemioterapii, wydłużające przeży-
cie chorych. Leki te są dostępne w ramach 
programu lekowego. Druga kwestia — to 
intensyfikacja leczenia pacjentów z cho-
robą przerzutową na etapie wrażliwości na 
kastrację. Dołączenie chemioterapii do de-
prywacji androgenowej znacząco wpływa 
na czas przeżycia chorych.

Trzeci aspekt rozwoju farmakologii — to 
zastosowanie nowoczesnych terapii hor-
monalnych u pacjentów z opornym na ka-
strację rakiem stercza, ale bez przerzutów. 
Pozwala ono w znaczący sposób opóźnić 
wystąpienie przerzutów. Dla tych chorych 
oraz pacjentów z chorobą przerzutową, ale 
wrażliwą na kastrację, w ramach progra-
mów lekowych nowoczesne terapie nie są 
obecnie dostępne — trwają procesy refun-
dacyjne.

O dostępie do nowych terapii mówi-
ła także Anna Kupiecka. Jeśli pojawiła się 
farmakoterapia, która może odsunąć prze-
rzuty w czasie i przedłużyć życie pacjenta 
— jej zdaniem takie leczenie powinno być 
wprowadzone w Polsce jak najszybciej. 

Prognozy demograficzne oraz mapy 
potrzeb zdrowotnych wskazują, że cho-
rych będzie przybywać. Dlatego potrzebne 
są zmiany organizacyjne, które powinny 
się opierać na tworzeniu specjalistycznych 
centrów leczenia chorych z rakiem prosta-
ty. Zdaniem Jerzego Gryglewicza bardzo 
ważnym elementem strategii wczesnego 
wykrywania nowotworu prostaty powinno 
być opracowanie i wdrożenie programu 
polityki zdrowotnej.

Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzeczni-
ka Praw Pacjenta wskazywał, że potrzebne 
jest rozszerzenie dostępności programów 
lekowych — obecnie chodzi o chorych na 
raka stercza opornego na kastrację — jak 
również wybranych form chemioterapii. 
Priorytetem powinno być również rozpo-
wszechnienie stosowania robotów do wy-
konywania operacji, dzięki którym możliwe 
jest wykonywanie operacji prostatektomii 
z wyższą precyzją, co ogranicza skutki 
uboczne zabiegu. 

W leczeniu nowotworu gruczołu krokowego jesteśmy 
w stanie zrobić duży postęp i poprawić wskaźniki 
przeżywalności. Potrzebujemy zmian w organizacji 
leczenia i finansowaniu procedur oraz szybszego 
wprowadzania nowych technologii lekowych 
i zabiegowych. 

Jakub Kucharz
Postęp w on-
kologii kli-
nicznej i roz-
wój nowych 
strategii te-
rapeutycz-
nych są tak 
szybkie, jak 
nigdy wcześ-

niej. Nowe terapie, wiele no-
wych wskazań — problemem 
jest przede wszystkim czas. 
upływający od momentu reje-
stracji nowej terapii do jej re-
fundacji. W raku stercza cze-
kamy na nowoczesne terapie 
hormonalne na etapie choroby 
przerzutowej, wrażliwej na ka-
strację oraz terapie stosowane 
u pacjentów z rakiem stercza 
opornym na kastrację, ale bez 
przerzutów.

Anna Kupiecka
Musimy 
chronić na-
sze społe-
czeń- 
stwo przed 
przedwczes-
nymi i nie-
potrzebnymi 
zgonami, je-

śli z powodu epidemii zwięk-
szy się liczba nowotworów za-
awansowanych. Wobec tego, 
jeśli mamy szansę uniknąć 
przerzutów u pacjenta, to abso-
lutnie konieczne jest zastoso-
wanie takiej terapii. 

Prof. Piotr Chłosta
Potrzebna jest 
realna wyce-
na procedur 
umożliwiają-
ca zastosowa-
nie takich 
sposobów le-
czenia, jakie 
są dostępne 

w innych krajach Unii Europej-
skiej, na podstawie opracowa-
nych standardów. Budowanie 
świadomości, że nie ma potrzeby 
stosowania agresywnych i oka-
leczających metod leczenia, 
można zastosować przykłady 
znikomo inwazyjne. Urolodzy 
z onkologami dysponują narzę-

dziami, które są w stanie uczynić 
z raka prostaty chorobę przewle-
kłą, nawet u tych chorych, którzy 
nie są kandydatami do leczenia 
agresywnego, radykalnego. Bio-
rąc pod uwagę rosnącą liczbę za-
chorowań, urolog w najbliższym 
czasie może się stać kimś w ro-
dzaju lekarza rodzinnego dla 
każdej polskiej rodziny. 

Jerzy Gryglewicz
Głównym ce-
lem zmian or-
ganizacji le-
czenia po-
winno być 
zwiększenie 
dostępu do le-
karza specja-
listy. Wszyst-

kie oddziały urologiczne muszą 
być zobligowane do zapewnienia 
dostępu do leczenia w ramach 
programu lekowego czy chemio-
terapii, tak aby każdy pacjent 
miał możliwość alternatywnego 
leczenia. 

Mariola Kosowicz 
W wielu przy-
padkach lu-
dzie nie zgła-
szają się do 
lekarza, po-
nieważ boją 
się konse-
kwencji le-
czenia i ob-

ciążenia związanego z przyjmo-
waniem agresywnie działają-
cych leków. Gdyby pacjent wie-
dział, że istnieje leczenie, które 
nie jest tak obciążające i wydłu-
ża czas dobrej jakości życia, to 
mógłby być jeden z czynników 
sprawiających, że ludzie mniej 
baliby się diagnozowania.

Grzegorz Błażewicz
Mam nadzie-
ję, że zmiany 
będą wpro-
wadzane jak 
najszybciej. 
Z punktu wi-
dzenia 
Rzecznika 

Praw Pacjenta bardzo istotną 
kwestią jest edukacja zdrowotna 
Polaków. 
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FAKTY

W Polsce rozpoznaje się rocznie ponad 3,5 ty-
siąca przypadków zachorowań na raka jajnika 
i liczba ta systematycznie rośnie3.  Rak jajni-
ka stanowi czwartą przyczynę zgonów wśród 
wszystkich nowotworów złośliwych wystę-
pujących u kobiet w naszym kraju, a umieral-
ność z powodu tego nowotworu w Polsce jest 
ponad 15 proc. wyższa niż średnia dla krajów 
Unii Europejskiej.4 

„Nazywany jest cichym zabójcą, gdyż 
przez długi czas daje niespecyficzne objawy. 
Aż 70 proc. przypadków jest rozpoznawanych 
w późnym stadium, kiedy nie jest możliwe 
całkowite wyleczenie. Dla większości pacjen-
tek leczenie raka jajnika staje się cyklem na-
stępujących po sobie okresów nawrotów i co-
raz krótszych okresów wolnych od objawów 
choroby” — stwierdzono w laudacji. 

Ponad 50 proc. zachorowań dotyczy kobiet 
między 50. a 69. rokiem życia.4 W większości 
przypadków nie stwierdza się związku nowo-
tworu z mutacjami w genach BRCA1/2. Podło-
że genetyczne występuje jedynie u 15-24 proc. 
pacjentek z rakiem jajnika.1

Szansą dla kobiet chorujących na raka jaj-
nika, niezależnie od mutacji genowej BRCA, 
jest terapia podtrzymująca inhibitorami PARP, 
które hamują wzrost nowotworu.1, 2 „Do tej po-
ry to leczenie w Polsce jest możliwe tylko dla 
grupy kobiet z  mutacją w genach BRCA 1/2. 
Takie leczenie jest jednak skuteczne także 
u kobiet, które nie mają tej mutacji” — przed-
stawiono w laudacji. 

Niraparib, inhibitor PARP zarejestrowany w leczeniu nawrotowego raka jajnika, otrzymał prestiżową 
nagrodę „Innowatory Wprost” w kategorii Farmacja. Jest to terapia stosowana do leczenia 
podtrzymującego, mogącego hamować wzrost nowotworu, niezależnie od statusu mutacji genu BRCA1, 2. 

Dr n. med. Artur Chodkowski, dyrektor 
obszaru leczenia specjalistycznego i onkolo-
gii oraz członek zarządu GSK, odbierając na-
grodę z rąk dr n. farm. Anny Kowalczyk, dy-
rektor Narodowego Instytutu Leków powie-
dział — „Dziękuję za tę prestiżową nagrodę, 
która uznaje innowacyjność i przełomowość 
terapii leczenia raka jajnika w Polsce”. Jed-
nocześnie wyraził nadzieję, że „każda Polka 
powinna mieć możliwość takiego leczenia, 
jeśli potrzebuje.”

W lipcu 2020 r. prezes Agencji Oceny Tech-
nologii Medycznych i Taryfikacji pozytywnie 
zaopiniował udostępnienie niraparibu, inhi-
bitora PARP zarejestrowanego w leczeniu na-
wrotowego raka jajnika, dla wszystkich cho-
rych z nawrotem choroby, zarówno z mutacją 
BRCA, jak i bez mutacji BRCA, w ramach pro-
cedury Ratunkowego Dostępu do Technologii 
Lekowych (RDTL). 

Wyniki badania NOVA wykazały staty-
stycznie istotne wydłużenie czasu prze-
życia wolnego od progresji choroby (PFS) 
w grupach pacjentek otrzymujących nira-
parib w porównaniu z grupami otrzymują-
cymi placebo, niezależnie od statusu mu-
tacji BRCA. W kohorcie pacjentek bez mu-
tacji gBRCA, mediana czasu przeżycia wol-
nego od progresji (mPFS) była ponad dwa 
razy dłuższa w grupie pacjentek leczonych 
niraparibem, w porównaniu do pacjentek 
otrzymujących placebo i wynosiła 9,3 mie-
siąca. Wśród pacjentek ze stwierdzoną 

mutacją gBRCA wykazano czterokrotne 
wydłużenie czasu przeżycia wolnego od 
progresji w porównaniu z placebo. Media-
na PFS w grupie przyjmującej niraparib 
wynosiła 21,0 miesięcy.5 

„Innowatory Wprost” — to nagroda przy-
znawana od 2011 roku dla najbardziej innowa-
cyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Konkurs 
jest kierowany do firm działających w klu-
czowych i najbardziej przyszłościowych sek-
torach polskiej gospodarki. Zawarte w kon-
kursie pytania dotyczyły w tym roku wpływu 
innowacji na biznes przedsiębiorstwa oraz 
otoczenie, w którym funkcjonuje. Statuetki 
„Innowatorów Wprost” przyznano w 14 kate-
goriach i wręczono podczas uroczystej gali 
30 września 2020 r.

1 Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Zielona Księga. Rak jajnika: 
zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie.

2 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej 
dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika, 2017.

3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 2017 ROKU http://on-
kologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2017.pdf [dostęp: 

październik 2020]
4 Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/nowotwory-

-jajnika-c56/#r [dostęp: październik 2020]
5 Mirza MR, Monk BJ, Herrstedt J, et al. Niraparib maintenance the-
rapy in platinum-sensitive, recurrent ovarian cancer. N Engl J Med. 

2016;375(22):2154-2164.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy 
zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań 

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 

181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, 
zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów 

leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania pro-
duktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl.

NP-PL-NRP-PRSR-200006, październik 2020

Innowacyjna terapia  
raka jajnika nagrodzona

artykuł sponsorowany

HTA Consulting przeprowadziło ana-
lizy opłacalności szczepień i kryteria 
wyboru tych, które powinny być fi-
nansowane ze środków publicznych, 
w ramach kalendarza szczepień 
ochronnych. „Powinniśmy finanso-
wać te szczepionki, które są skuteczne 
i bezpieczne" — mówi Robert Plisko, 
prezes firmy. Jego zdaniem  praktycz-
ne podejście do decyzji o poszerzaniu 
PSO powinno zakładać, że każde no-
we szczepienie jest opłacalne. 

W analizach ekonomicznych trze-
ba uwzględnić przede wszystkim 
zmniejszenie liczby wizyt lekarskich 
czy hospitalizacji oraz innych ob-
ciążeń dla systemu, wynikających 

z zachorowania osoby nieszczepio-
nej. Ważnymi aspektami są także 
epidemiologia chorób, którym zapo-
biegają szczepienia, oraz nabywanie 
odporności zbiorowej społeczeństwa. 

Analizy dotyczyły szczepień prze-
ciwko rotawirusom, które mają wejść 
do programu z początkiem 2021 roku. 
Najważniejszym wnioskiem jest to, 
że szybkie zakończenie cyklu tego 
szczepienia ma nie tylko zalety kli-
niczne, ale również ekonomiczne. 
Odsetek dzieci chorujących na rota-
wirusy rośnie w kolejnych miesią-
cach życia, aby osiągnąć najwyższy 
poziom pod koniec pierwszego roku 
życia. Liczba zakażeń jelitowych wy-
nosi w Polsce rocznie około 11,5 tysią-
ca u dzieci do pierwszego roku życia. 
W związku z tym, opóźnienie czasu 
szczepienia zmniejsza jego opła-
calność. Z punktu widzenia efek-

tywności kosztowej szczepienie 
powinno być zatem zakończone jak 
najszybciej, ponieważ pozwala unik-
nąć większej liczby hospitalizacji 
i innych świadczeń. 

Według analizy HTA Consulting, 
zakończenie szczepienia do 24. ty-
godnia życia pozwala uniknąć około 
1015 zakażeń w kohorcie tysiąca dzie-
ci do ukończenia 5. roku życia. Nato-
miast zakończenie szczepienia w 52. 
tygodniu życia pozwoli zapobiec tyl-
ko 763 zakażeniom. Z drugiej strony 
przyspieszenie szczepienia, tak aby 
je ukończyć do 12. tygodnia życia 
dziecka, pozwala uniknąć dodatko-
wych 104 zakażeń. 

Robert Plisko
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Ranking obciążenia chorobowego z powodu rożnych problemów zdrowotnych u obu płci w Polsce w latach 1990 i 2019  
na podstawie standaryzowanych wartości DALY na 100 tys. nieszkańców

1990 2019

1. Choroba niedokrwienna serca 1. Choroba niedokrwienna serca

2. Udar niedokrwienny 2. Ból dolnej partii pleców

3. Rak płuc 3. Rak płuc

4. Ból dolnej partii pleców 4. Udar niedokrwienny

5. Przedwczesne porody 5. Upadki

6. Upadki 6. Cukrzyca typu 2

7. Samookaleczenia 7. Samookaleczenia

8. Krwotok śródmózgowy 8. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu

9. Obrażenia pieszych 9. Migrena

10. POChP 10. Rak jelita grubego

11. Cukrzyca typu 2 11. Utrata słuchu związana z wiekiem

12. Infekcja dolnego układu oddechowego 12. POChP

13. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 13. Urazy w wypadkach pojazdów mechanicznych

14. Migrena 14. Choroba Alzheimera

15. Astma 15. Infekcje dolnego układu oddechowego

16. Urazy w wypadkach pojazdów mechanicznych 16. Krwotok śródmózgowy

18. Utrata słuchu związana z wiekiem 18. Przedwczesne porody

19. Rak jelita grubego 23. Astma

22. Choroba Alzheimera 37. Obrażenia pieszych

-64%

-3%

-14%

-45%

-10%

-12%

-21%

-16%

+0,3%

+8%

-4%

-40%

-28%

-5%

-37%

-57%

-72%

-56%

-79%

Spółki GSK i Delpharm zawarły 
porozumienie w sprawie 
przejęcia przez Delpharm 
zakładu produkcyjnego GSK 
w Poznaniu. Transakcja 
wymaga jeszcze uzyskania 
odpowiednich zezwoleń 
organów regulacyjnych.

Na podstawie umowy Delpharm stanie 
się właścicielem zakładu produkcyjnego 
GSK w Poznaniu wraz z całą infrastruk-
turą oraz nowym pracodawcą dla liczą-
cego około 700 osób personelu fabryki. 
Delpharm będzie nadal, przez co naj-
mniej pięć lat, prowadzić na zasadach 
kontraktowych produkcję istniejących 
linii produktówdla GSK. Natomiast GSK 
pozostanie właścicielem praw do wy-
twarzanych produktów i podmiotem od-
powiedzialnym. 

Spółka Delpharm z siedzibą we 
Francji należy do wiodących global-
nych organizacji kontraktowych pro-
wadzących działalność produkcyjną 
i rozwojową (CDMO). Spółka od ponad 
30 lat świadczy wysokiej jakości usługi 

z obszaru produkcji i rozwoju i obecnie 
obsługuje 120 rynków.

Komentując transakcję, dyrektor fa-
bryki GSK w Poznaniu, Kamilla Niedziel-
ska, powiedziała — „Posiadamy utalento-
wany i zaangażowany zespół, który kon-
sekwentnie utrzymuje wysoką jakość 
pracy, zapewniając poznańskiej fabryce 
doskonałe wyniki. Równocześnie pozo-
stajemy w pełni zaangażowani w bieżą-
cą działalność zakładu i pragniemy za-
pewnić ciągłość dostaw produktów dla 
naszych pacjentów i konsumentów.”

Dyrektor generalny Delpharm Séba-
stien Aguettant mówi — „Cieszymy się, 
że dzięki pozyskaniu fabryki leków w Po-
znaniu, która stanie się naszym pierw-
szym zakładem produkcyjnym w Euro-
pie Środkowowschodniej, rozszerzamy 
o produkcję leków nasze partnerstwo 
z GSK, dotychczas oparte na współpracy 
w obszarze produktów konsumenckich 
i szczepionek.”

Spółka Delpharm stawia sobie za cel 
rozbudowę swojej globalnej sieci dostaw, 
a zakład produkcyjny w Poznaniu — dzię-
ki konkurencyjnej bazie kosztowej, wy-

sokiej jakości produkcji, nastawieniu na 
ciągły rozwój oraz zdolności do wytwa-
rzania różnych postaci farmaceutycz-
nych — ma w niej odegrać istotną rolę. 

Poznań pozostaje dla GSK kluczową, 
strategiczną lokalizacją. W 2019 r. firma 
założyła w tym mieście centrum finan-
sowe Europe Finance Hub, w którym na 
przestrzeni ostatnich dwunastu miesię-
cy znalazło pracę 270 osób. Utworzone 
w 2005 r. centrum technologiczne GSK 
Poznań Tech Hub jest obecnie najwięk-
szą jednostką organizacyjną GSK w Pol-
sce, zatrudniającą 700 światowej klasy 
specjalistów — zarówno pracowników 
pełnoetatowych, jak i kontraktowych.

Firma GSK jest obecna w Polsce od 
ponad 40 lat i zatrudnia na terenie kraju 
ponad 2400 osób, dokładając wszelkich 
starań, by dzięki opracowywaniu inno-
wacyjnych leków, szczepionek i konsu-
menckich produktów ochrony zdrowia 
Polacy mogli cieszyć się lepszym zdro-
wiem i samopoczuciem.

Ponad 900 milionów opakowań jed-
nostkowych wytwarzanych każdego 
roku i obroty sięgające 800 mln EUR 

plasują spółkę Delpharm w ścisłej czo-
łówce globalnych organizacji kontrak-
towych prowadzących działalność pro-
dukcyjną i rozwojową (CDMO) dla spó-
łek farmaceutycznych. Spółka posiada 
obecnie 17 zakładów produkcyjnych 
(12 we Francji, 2 we Włoszech i po jed-
nym w Belgii, w Kanadzie i w Holandii) 
mających w ofercie większość postaci 
farmaceutycznych leków dostępnych 
na rynku: tabletki, ampułki i fiolki z pre-
paratami do wstrzykiwań, produkty lio-
filizowane, zawiesiny, roztwory, maści 
i kapsułki miękkie. 

GSK — to jedna z największych na 
świecie firm z sektora farmaceutyczne-
go i ochrony zdrowia działająca w opar-
ciu o badania naukowe, której misją jest 
"pomaganie ludziom osiągać więcej, 
czuć się lepiej i żyć dłużej".

tekst powstał we współpracy z firmą GSK

GSK sprzedaje zakład produkcyjny  
w Poznaniu firmie Delpharm
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— Plan wdrażania Narodowej Strategii On-
kologicznej zakładał 33 punkty do realizacji 
w 2020 roku.
— Część działań planowanych na ten rok ma 
być przełożonych na rok przyszły, z drugiej 
strony niektóre chcielibyśmy przyspieszyć. Pro-
pozycja zmienionego harmonogramu realizacji 
NSO, urealniająca plan uchwalony w lutym, 
została przedstawiona 4 września ministerstwu 
zdrowia, Krajowej Radzie do spraw Onkologii 
i zespołowi monitorującemu wdrażanie strate-
gii. Na razie nie został zatwierdzony. 

— Co zrealizowano z planów na 2020?
— Zrealizowano punkty dotyczące Agencji Ba-
dań Medycznych, czyli powoływanie centrów 
badań klinicznych i konkursy na granty badaw-
cze. W zakresie profilaktyki otyłości zrealizowa-
no punkt dotyczący nowego podatku od sub-
stancji słodzacych. Kolejne nowe terapie zostały 
objęte refundacją. Nie zostały za to dokonane 
planowane zmiany w Lekarskim Egzaminie Koń-
cowym ani w zakresie stażu specjalizacyjnego. 

— Unity narządowe także nie powstają.
— Jednym z najważniejszym punktów strategii 
było rzeczywiście wprowadzanie unitów narządo-
wych. Mamy poprawione rozporządzenie doty-
czące Breast Cancer Units. Trwają prace nad Lung 
Cancer Units, ale nie jest pewne, czy jednak zosta-
ną one wprowadzone. Co do Breast Cancer Units 
— to dostrzegam determinację, aby je utworzyć; 
mam nadzieję że uda się to, jeśli nie do końca 
tego roku, to na początku następnego. Unity do-
tyczące prostaty i nowotworów ginekologicznych 
także cały czas znajdują na liście do realizacji. 

— Co się dzieje z bardzo głośno zapowiada-
nym wprowadzeniem szczepień przeciwko 
HPV od przyszłego roku?
— Nikt tego nie odwołał, ma być wprowadzo-
ne, ale nie zapowiada się, aby to miało nastąpić 
w 2021 roku. Muszą być postanowione dwie 
rzeczy. Po pierwsze — w jakim schemacie te 
szczepienia będą finansowane. Skoro nie będą to 
szczepienia obowiązowe, nie mogą trafić na listę 
refundacyjną. Póki co model nie został określony. 
Druga sprawa — to zamówienie odpowiedniej 
ilości szczepionki. Możemy się spodziewać dodat-
kowych utrudnień, ponieważ wielu producentów 
skoncentrowało swoje zasoby na pracach prze-
ciwko COVID-19. Tym niemniej firmy zgłaszały już 
do nas swoje zainteresowanie, my to przekazy-

waliśmy, ale w tej sprawie także nie ma żadnych 
decyzji ze strony resortu. Są za to prowadzone 
działania w pilotażu HPV-DNA, a zatem profi-
laktyki wtórnej. Przygotowujemy odpowiednie 
zmiany w zakresie świadczeń gwarantowanych. 
Trwa przygotowywanie procedur konkursowych 
na wybór ośrodków współpracujących w tym pi-
lotażu. Jest zatem szansa, abyśmy od przyszłego 
roku przechodzili na ten rodzaj świadczeń. 

— Planowany był także program badań prze-
siewowych jelita grubego.
— Tak, chodzi o pilotaż testu FIT jako badania al-
ternatywnego. Za pomocą badania PICCOLINO 
sprawdzamy zgłaszalność osiąganą dzięki tej 
metodzie. Jest szansa, że od przyszłego roku 
test alternatywny będzie już dostępny. Tak więc 
tematy, za które odpowiada Narodowy Instytut 
Onkologii są realizowane, na tyle na ile to możli-
we bez decyzji ministerstwa, których brakuje. 

— AOTMiT miał przeprowadzić taryfikację 
wszystkich świadczeń onkologicznych.
— Taryfikacja jest w toku. Według mojej wiedzy 
prace są na ukończeniu, ale nie jestem w stanie 
powiedzieć, kiedy to nastąpi. 

— Planowano obowiązkową akredytację za-
kładów patomorfologii.
— Odpowiednie przepisy wejdą od 1 stycznia 
przyszłego roku, w ciągu dwóch lat akredytacja 
ma zostać ukończona. To jest bardzo ważny krok, 
który przyniesie wymierne korzyści. Uważam, że 
to na razie jeden z największych sukcesów.

— Czy toczy się praca nad przygotowywa-
niem wytycznych?
— Tutaj także ze strony Narodowego Instytutu 
zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. W czerwcu został 
opracowany plan i harmonogram ich opracowy-
wania. Stworzyliśmy 17 zespołów problemowych 
w porozumieniu ze wszystkimi konsultantami. 
Dla koordynatorów tych zespołów AOTMiT prze-
prowadził szkolenie. Przy współpracy z agencją 
powstały zespoły analityczne. Będziemy musieli 
siągnąć po zespół zewnętrznych ekspertów, ale 
w tym celu musimy mieć zatwierdzony budżet. 

— W tym roku miał także powstać raport 
otwarcia.
— Nasz zespół pracuje nad jego przygotowa-
niem, powinien powstać do końca roku. Będzie 
dotyczył siedmiu nowotworów wskaźnikowych, 

wybranych zarówno do strategii jak i wdrożenia 
w krajowej sieci, czyli jelita grubego, płuca, piersi, 
jajnika, szyjki macicy, gruczołu krokowego i czer-
niaka. Tworzymy algorytmy sztucznej inteligencji, 
aby wykorzystać wszystkie dostępne dane bez 
tworzenia kolejnej sprawozdawczości. Korzysta-
my przy tym z pełnej bazy NFZ i DiLO. Równole-
gle rozwijamy eKRN, który stanowi bardzo ważny 
element strategii. Został także powołany komitet 
sterujący narodowego portalu onkologicznego, 
który ma się zebrać w listopadzie. Według kon-
cepcji ministerstwa portal będziemy tworzyć we 
współpracy z Centrum e-Zdrowia, odpowiedzial-
nym za stronę techniczną, ale ostateczne decy-
zje jeszcze nie zapadły. Infolinia zacznie działać 
dopiero po utworzeniu krajowej sieci, więc jej 
utworzenie zostało przełożone o rok w związku 
z przedłużeniem pilotażu. 

— Czyli sporo działań się toczy.
— Nie można powiedzieć, że nic się nie dzie-
je, prace się posuwają. Ale powinno się dziać 
więcej. Najgorsze, że nie mamy zatwierdzo-
nego harmonogramu i budżetu. Choćby plan 
wszystkich działań, za które odpowiadamy ze 
strony Instytutu, wysłaliśmy w pierwszej wersji 
do ministerstwa w kwietniu. W maju ten doku-
ment został poprawiony i wysłany ponownie. 
Cały czas nie jest zatwierdzony. 

— Jak Pan się czuje w tym stanie lekkiego za-
wieszenia, jako lider projektu?
— Ja tego nie odpuszczę, będę walczyć o de-
cyzje, o budżet, o harmonogram. Na pewno 
nie zamierzam rezygnować. Boli jednak, że tak 
wiele spraw pozostaje w zawieszeniu. Można 
byłoby zrobić wiele więcej, nawet jeszcze w tym 
roku i nawet biorąc pod uwagę konsekwencje 
epidemii. Przygotowując się do roli krajowe-
go ośrodka koordynującego zbudowaliśmy 
mocny merytorycznie zespół, który rwie się 
do pracy. Na razie zajmuje się tymi sprawami, 
które według strategii są w zakresie działań 
i odpowiedzialności Instytutu. Oraz intensyw-
ną korespondencją z ministerstwem zdrowia 
w sprawie spraw wymagających decyzji, które 
nie zapadają. 
Zawieszenie nie dotyczy niestety tylko onkologii 
— wystarczy porozmawiać z psychiatrami, kar-
diologami czy innymi specjalnościami. W całym 
systemie ochrony zdrowia mamy z tym do czy-
nienia — koncentracja na COVID-19 spowodo-
wała opóźnienia i odłożenie innych spraw. 

Dzisiaj z powodu 
braku koordynacji 
pacjent nie jest 
kierowany do 
odpowiedniego 
miejsca leczenia, 
nie ma też 
jednego źródła 
— infolinii 
czy portalu 
— z którego 
mógłby uzyskać 
potrzebne 
informacje.

Bez koordynacji i krajowej sieci nie posuniemy się do przodu. Potrzebujemy 
zarządzania onkologią na poziomie każdego województwa i ośrodka centralnego. 
Pilotaż dotyczący krajowej sieci onkologicznej został poszerzony o dwa 
województwa, ale jednocześnie przedłużony do końca 2021. Ja natomiast uważam, 
że należy po prostu wdrażać sieć w całej Polsce. W takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy 
z powodu pandemiii, jeszcze mocniej widać, że w onkologii brakuje nam koordynacji 
— mówi profesor PIOTR RUTKOWSKI, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek 
Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii.

NSO W STANIE  
LEKKIEGO ZAWIESZENIA
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Onkologia powinna się opierać na danych 

Firma HTA Consulting opraco-
wała na zlecenie Fundacji Alivia 
raport, który ma być odpowie-
dzią na potrzebę uporządko-
wania wiedzy o dostępnych 
źródłach danych dotyczących 
leczenia nowotworów, meto-
dach ich gromadzenia, zakresu 

wykorzystania i trendach w tym 
obszarze. Bartosz Poliński, pre-

zes Fundacji Alivia mówi że polityka zdrowotna po-
winna opierać się na danych — „Mamy nadzieję, że 
raport przyczyni się do tego, że będą się zmieniały 
stany umysłów wielu ludzi, którzy decydują o tym, jak 
wygląda polska onkologia".

Interwencjonizm pilnie potrzebny

„Przemysł farmaceutyczny w Pol-
sce rośnie, ale nie tak szybko, jak 
cała gospodarka pod rządami 
PiS. Nasz rząd dostrzega wartość 
tego sektora, ale wydaje się, że 
w polityce lekowej potrzebny jest 
większy interwencjonizm" — mó-
wił poseł Tadeusz Chrzan, prze-
wodniczący parlamentarnego 
zespołu do spraw suwerenności 

lekowej, który debatował o kondycji krajowego przemy-
słu farmaceutycznego.

Sabotaż w rządzie

Przedstawiciele krajowych pro-
ducentów zarzucają resortowi 
zdrowia sabotowanie pomysłów 
premiera Morawieckiego na rzecz 
rozwoju innowacyjnego przemy-
słu w Polsce. Zdaniem Katarzyny 
Dubno z Adamedu, aktualny rząd 
może „stać się grabarzem polskie-

go przemysłu farmaceutycznego" 
jeśli nie zacznie wprowadzać roz-

wiązań na rzecz wspierania inwestycji i jego rozwoju.
„Po co nam dobry plan premiera, jeśli potem 'pomocnicy' 
z Ministerstwa Zdrowia niweczą i ośmieszają pomysł swo-
jego szefa. Czy to miałoby miejsce w jakiejkolwiek firmie? 
Ocknijmy się" — dodaje Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Konsorcjum składające się 
z czołowych firm i eksper-
tów HTA przedstawiło ra-
port zawierający propozy-
cję analizy wielokryterialnej 
dostosowanej do polskiego 
systemu refundacji. Raport 
dotyczy nieonkologicznych 
chorób rzadkich. 
Według jego autorów coraz 
pilniejsza staje się potrzeba 
usystematyzowania podej-
ścia do refundacji preparatów 
stosowanych w chorobach 
rzadkich, a zwłaszcza w chorobach rzadkich 
nieonkologicznych. Analiza MCDA może sta-
nowić rozszerzenie obecnego procesu oce-
niania przez AOTMiT zasadności refundacji 
leków stosowanych w chorobach rzadkich 
nieonkologicznych. Minister Zdrowia przy po-
dejmowaniu finalnych decyzji „oprócz stan-
dardowych kryteriów refundacyjnych mógłby 
także wziąć pod uwagę wynik analizy MCDA".
Zespół autorów składa się z przedstawicieli 
czterech firm: Healthquest (Michał Jakubczyk 
i Maciej Niewada), HTA Consulting (Magdale-
na Władysiuk i Robert Plisko), MAHTA (Cezary 
Pruszko i Michał Jachimowicz) oraz Sanofi 
(Joanna Lis i Katarzyna Wepsięć). Celem opra-

cowania było zapropono-
wanie kompletnego modelu 
analizy wielokryterialnej do 
oceny interwencji stosowa-
nych w chorobach rzadkich 
nieonkologicznych. Propo-
zycja została dostosowana 
do warunków polskiego sy-
stemu refundacyjnego. 
Jak piszą autorzy — „Wierzy-
my, że zaproponowany mo-
del może być wartościowym 
narzędziem do przeprowa-
dzania oceny takich inter-

wencji oraz że jego powstanie może stać się 
przyczynkiem do szerokiej dyskusji na temat 
dostępności interwencji stosowanych w cho-
robach rzadkich i sposobu ich oceny".
Siedem proponowanych kryteriów do analiz 
MCDA:
l  efekt terapeutyczny,
l  bezpieczeństwo,
l  rokowanie,
l  dostępność leczenia,
l  wpływ na funkcjonowanie rodziny,
l  docelowa populacja (czy terapia skierowa-

nia jest do dzieci, czy do populacji ogól-
nej),

l  koszt inkrementalny.

PROPOZYCJA ZASAD ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

Bartosz Poliński

Maciej Niewada

Tadeusz Chrzan Katarzyna Dubno

Marcin Czech:  
Potrzebna dyskusja
Raport powinien być przyczynkiem 
do szerokiej dyskusji na temat do-
stępności terapii stosowanych w cho-
robach rzadkich i sposobu ich oceny. 
Potrzebny jest udział w tej dyskusji 
wszystkich zainteresowanych stron, 
w tym decydentów, którzy realnie 
kształtują przepisy dotyczące refun-
dacji technologii medycznych. 
Dokument strategiczny Rządu RP 
„Polityka Lekowa Państwa na lata 
2028-22" wskazuje na konieczność 
odmiennego, zmodyfikowanego 

podejścia do oceny leków stosowanych w chorobach rzadkich. Ten punkt wi-
dzenia najprawdopodobniej zostanie podtrzymany w Narodowym Planie dla 
Chorób Rzadkich, w jego części dotyczącej farmakoterapii. Postulaty innego 
traktowania chorób rzadkich w systemie ochrony zdrowia wynikają z od-
rębności i specyfiki tych chorób oraz wyzwań metodycznych związanych 
z oceną ekonomiczną leków stosowanych w rzadkich wskazaniach. 
Jednym z rozwiązań, które mogą ułatwić i zobiektywizować proces podej-
mowania decyzji co do refundacji leków sierocych i innych dedykowanych 
chorobom rzadkim, jest zastosowanie wielokryterialnej analizy decyzyjnej 
— metody stosowanej w sektorze ochrony zdrowia, a jeszcze szerzej — w in-
nych branżach. Analiza wielokryterialna — MCDA (ang. Multi Criteria Deci-
sion Analysis) — jest metodą, narzędziem analitycznym do przeprowadzenia 
oceny, w którym pod uwagę bierze się kilka różnych kryteriów.

Marcin Czech

Udział utraconych lat życia (YLL) we współczynniku obciążenia chorobowego DALY oraz jego proc. zmiana (1990-2019)  
dla 15 głównych przyczyn obciążenia chorobowego w Polsce w 2019 roku, dla obu płci, wartości standaryzowane

Choroba DALY na 100 tys. 
(2019)

YLD na 100 tys. 
(2019)

YLL na 100 tys. 
(2019)

Udział YLL w DALY 
w 1990 roku

Udział YLL w DALY 
w 2019 roku

 1 Choroba niedokrwienna serca 2081,43 94,57 1986,86 98,07% 95,46%
 2 Ból dolnej partii pleców 1129,38 1129,38 — — —
 3 Rak płuc 1051,75 9,53 1042,22 99,18% 99,09%
 4 Udar niedokrwienny 736,74 153,45 583,28 85,42% 79,17%
 5 Upadki 729,39 520,67 208,72 38,85% 28,62%
 6 Cukrzyca typu 2 708,22 516,33 191,89 42,07% 27,09%
 7 Samookaleczenia 636,37 14,82 621,55 97,41% 97,67%
 8 Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 620,60 299,68 320,93 52,30% 51,71%
 9 Migrena 530,83 530,83 — — —
10 Rak jelita grubego 517,99 14,70 503,28 98,08% 97,16%
11 Utrata słuchu związana z wiekiem 469,37 469,37 — — —
12 POChP 384,14 146,46 237,68 75,25% 61,87%
13 Urazy w wypadkach pojazdów mechanicznych 367,46 132,03 235,43 68,46% 64,07%
14 Choroba Alzheimera 359,64 113,46 246,18 70,59% 68,45%
15 Infekcje dolnego układu oddechowego 352,03 4,20 347,83 99,03% 98,81%

* źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
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NA AGENDZIE

W czerwonej strefie

Marek Wośko, wiceprezes POLFARMEX
Branża farmaceu-
tyczna doświad-
czyła zawirowań 
związanych 
z pandemią, ale 
uniknęła więk-
szych problemów. 
Intensywnie my-
ślimy o rozwijaniu 
produkcji sub-
stancji czynnych 
i biosymilarów. 

Wsparcie rządu dla krajowych produ-
centów powinno się przejawiać przede 
wszystkim w odpowiedniej polityce ceno-
wej, tak aby zagwarantować opłacalność 
produkcji i stabilność inwestycji.

Anna Kupiecka, przewodnicząca  
All.Can Polska

Chorobę nowo-
tworową trzeba 
leczyć, nie wolno 
czekać! Pacjenci 
nie mają świa-
domości, że do 
onkologa można 
udać się bez 
skierowania. Fakt, 
że tak mocno 
spadła liczba 
wykonywanych 

badań diagnostycznych jest bardzo nie-
pokojący. Eksperci All.Can Polska apelu-
ją, aby nie odraczać diagnostyki i lecze-
nia przeciwnowotworowego, a także 
kontynuować rozpoczęte już terapie, 
bo zaniechanie tych działań może być 
groźniejsze w skutkach niż pandemia 
COVID-19.

Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji 
Pacjentów Polskich

Nierówności 
ekonomiczne, 
geograficzne, 
transportowe. 
Epidemia pogłę-
biła znane  
od lat deficyty, ale 
dzięki temu mo-
żemy postawić 
dziś jasną diag-
nozę problemu 
i wspólnie zabrać 
się do pracy. 

Bogna Cichowska-Duma,  
dyrektor generalna INFARMA

INFARMA po-
dziela głębokie 
zaniepokojenie 
ekspertów, kli-
nicystów i par-
lamentarzystów 
sytuacją w sy-
stemie ochrony 
zdrowia w dobie 
COVID-19. Plan 
finansowy Naro-

dowego Funduszu 
Zdrowia na 2021 rok zakłada bowiem 
zmniejszenie wydatków na refundację 
o kwotę ponad miliarda złotych w porów-
naniu do obecnego planu na 2020 rok. 
Tymczasem dziś, kiedy w związku sytu-
acją epidemiologiczną mamy znaczące 
ograniczenie dostępu do leczenia chorób 
przewlekłych i diagnostyki, powinniśmy 
przygotowywać się na zabezpieczenie 
fali pacjentów z powikłaniami i progresją 
chorób w przyszłym roku.

Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej  
Farmacja Polska

Moim zdaniem 
obecny wzrost 
sprzedaży leków 
ma te same przy-
czyny, co mar-
cowy, z początku 
pandemii. Wrześ-
niowe i paździer-
nikowe informacje 
o zwiększającej się 
liczbie zarażonych 

i chorych wywołują w pacjentach oba-
wy o pojawienie się braków rynkowych 
— stąd skłonność do robienia zakupów 
na zapas. W świeżej pamięci mamy, że 
podobnie klienci aptek zachowywali 
się w marcu. Po czym, gdy już poczynili 
odpowiednie zapasy, sprzedaż apteczna 
znacznie się obniżyła. Obawiam się po-
wtórki tego scenariusza.

prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Woj-
skowego Instytutu Medycznego

Dzisiaj, w trakcie 
drugiej fali, zmo-
dyfikowaliśmy 
infrastrukturę, 
będziemy przyj-
mować pacjen-
tów w specjal-
nych kontene-
rach. Wzorujemy 
się na rozwiąza-
niach włoskich, 

gdzie stworzono 
właśnie takie punkty kontrolne, jednak 
musimy mieć lepsze zabezpieczenia, 
chociażby ze względu na warunki po-
godowe.

Jakub Kraszewski,  
dyrektor Uniwersyteckiego  
Centrum Klinicznego w Gdańsku 

Przetrenowa-
liśmy chyba 
wszystkie formy 
przeciwdziała-
nia zakażeniom. 
Postawiliśmy na 
przebudowanie 
szpitala na szpital 
barierowy, pa-
cjenci byli pod-
dawani triażowi. 
Obecnie każdy 

pacjent jest testowany, mamy codzien-
nie 200-300 pacjentów planowych 
oraz około 200 pacjentów przywożo-
nych z interwencji. Duży problemem 
stanowią pacjenci onkologiczni i trans-
plantacyjni. Pacjenci hospitalizowani 
z powodu COVID-19 — to zaledwie pół 
procenta wszystkich przyjmowanych.

prof. Jarosław Fedorowski,  
Polska Federacja Szpitali

Komunikacja jest 
rzeczywiście nie-
słychanie ważna. 
W Azji personel 
medyczny dostał 
całkowity zakaz 
wypowiadania 
się w mediach 
i w internecie na 
temat COVID-19. 
W Polsce wciąż 
specjaliści dys-

kutują na łamach mediów z osobami, 
które nie mają na ten temat żadnej 
wiedzy.

16 zadań Bartosza Arłukowicza
Parlament Europejski powołał specjal-
ną komisję do spraw walki z rakiem. 
Na jej czele stanął Bartosz Arłuko-
wicz, jedną z wiceprzewodniczących 
została Joanna Kopcińska, a w skład 
komisji weszła także Ewa Kopacz.
Komisja składa się z 32 członków, roz-
poczęła prace głównie od zagadnień 
profilaktyki i zbudowania mechani-

zmów zwiększających dostęp do nowoczesnych technolo-
gii medycznych. Bartosz Arłukowicz zapowiedział zwróce-
nie szczególnej uwagi na zmniejszenie nierówności w do-
stępie do profilaktyki, leczenia oraz leków onkologicznych 
w krajach UE. 
Komisja otrzymała szerokie kompetencje do rozwoju 
programów związanych nie tylko  z samą onkologią, ale 
także z obszarami naukowo-badawczymi oraz prawo-
dawstwem. Sprecyzowano 16 zadań, którymi komisja 
ma się zająć:

 ❖ Śledzenie aktualnych dowodów naukowych i danych 
oraz wytyczanie strategii i priorytetów odpowiadających 
potrzebom pacjentów;
 ❖Ocena, w jakich sytuacjach możliwe jest podjęcie przez 
UE konkretnych kroków w walce z rakiem, a kiedy możli-

we jest jedynie przedstawienie zaleceń dla państw człon-
kowskich i prowadzenie wymiany najlepszych praktyk;
 ❖Ocena wiedzy naukowej w zakresie najlepszego możliwe-
go zapobiegania nowotworom i określenie konkretnych 
działań na rzecz redukcji czynników ryzyka (m.in. użycia t 
ytoniu,  otyłości, spożycia alkoholu, narażenia na działanie 
substancji chemicznych, zanieczyszczenia powietrza);
 ❖Analizowanie i ocena wczesnego wykrywania nowotwo-
rów za pośrednictwem badań przesiewowych;
 ❖Ocena najlepszego możliwego sposobu wspierania ba-
dań w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki, leczenia i in-
nowacji (zwłaszcza w ramach programu „Horyzont Euro-
pa”) oraz skupienie się na obszarach, w których państwa 
członkowskie nie są w stanie same osiągnąć wystarczają-
cej skuteczności, na przykład w odniesieniu do nowotwo-
rów dziecięcych i nowotworów rzadkich;
 ❖Analizowanie sposobów wspierania niekomercyjnych ba-
dań klinicznych w celu poprawy leczenia w obszarach, 
w których przemysł farmaceutyczny nie prowadzi badań 
z uwagi na ich ograniczoną rentowność;
 ❖Ocena obowiązujących ram prawodawstwa farmaceu-
tycznego oraz oszacowanie potrzeby zmian, w celu za-
chęcenia do wprowadzania innowacji i przełomowych 
terapii. W szczególności dotyczy to oceny możliwości 
poprawy leczenia nowotworów u dzieci oraz zharmoni-

zowania w UE naukowej oceny skuteczności, wartości 
dodanej oraz stosunku kosztów do korzyści każdego leku 
przeciwnowotworowego;
 ❖Ocena możliwości opracowania wspólnych norm zwięk-
szających interoperacyjność systemów opieki zdrowotnej, 
w tym rejestrów chorób nowotworowych oraz e-zdrowia;
 ❖Ocena wdrożenia dyrektywy w sprawie transgranicznej 
opieki zdrowotnej oraz ewentualnych ulepszeń;
 ❖Analizowanie i ocena funkcjonowania europejskich sieci 
referencyjnych;
 ❖Działanie w związku z misją badawczą w programie „Ho-
ryzont Europa”, poświęconą badaniom nad rakiem;
 ❖Ocena możliwości podejmowania przez UE działań służą-
cych poprawie przejrzystości cen, zwiększenia przystęp-
ności cenowej i dostępności leków przeciwnowotworo-
wych, zapobieganiu niedoborom leków oraz zmniejsze-
niu nierówności między państwami;
 ❖Ocena możliwości poprawy praw pacjentów;
 ❖Ocena możliwości poprawy jakości życia pacjentów i ich 
rodzin;
 ❖Ocena możliwości wspierania badań w zakresie opieki pa-
liatywnej oraz wymiany najlepszych praktyk w hospicjach 
i ośrodkach opieki paliatywnej;
 ❖Przedstawianie zaleceń w odniesieniu do unijnej polityki 
zwalczania nowotworów.
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A tymczasem w Brukseli


