
Miało być o cichych bohaterach pandemii 
— lekarzach rodzinnych. Miało być, dopóki 
nie zorientowałam się, że wzmianka nale-
ży się anestezjologom. Bo naród znawców 
polityki i medycyny w Covidzie zdążył zro-
bić specjalizację. Z anestezjologii właśnie.
Poranek w TVN24. Komentuję projekt 
ustawy o zapobieganiu niedoborom kadr 
w pandemii, ściślej pomysł z powoływa-
niem do szpitali lekarzy dentystów. Cytuję 
dr Andrzeja Cisło z NRL, który w tekście dla „Rzeczpospolitej” 
przyznaje, że wprawdzie miał na studiach internę i chirur-
gię, ale zajmować się chorym na Covid nie miałby śmiałości. 
Marcin Makowski z „Do Rzeczy” ma inne zdanie, które da 
się streścić następująco: „Dentyści to też lekarze i też leczą 
w szpitalu, np. tacy chirurdzy szczękowi. Pracują na sali ope-
racyjnej, więc wiedzą, jak się obsługuje respirator”.
W oczach mi ciemnieje. Tłumaczę, a właściwie powtarzam 
za anestezjologami, że obsługi respiratora nie da się na-
uczyć w ciągu kilku tygodni, a nawet miesięcy. I że chirurgię 
szczękową można robić zarówno po kierunku lekarskim, jak 
lekarsko-dentystycznym, ale w żadnym przypadku nie uczą 
na niej intensywnej terapii (czy, jak woli kolega, obsługi re-
spiratora).
Chciałam jeszcze powtórzyć za internistą ze szpitala covi-
dowego, że jak respirator zacznie piszczeć, to on może naj-
wyżej zadzwonić po anestezjologa i modlić się, żeby zdążył 
przybiec nim pacjent umrze. I że respirator to wcale nie jest 
połączenie odkurzacza z telewizorem. Ale już nie było czasu.
A szkoda, bo może gdyby dopuścić do głosu anestezjolo-
gów, nikt nie kupowałby sobie do domu koncentratorów 
tlenu. I nie myślałby o respiratorze.

Jest takie przysłowie, że lepiej z mądrym zgubić niż 
z głupim znaleźć. Sytuacje ekstremalne i kryzysy dla 
jednych są czasem mobilizacji, współpracy i szuka-
nia rozwiązań, które uczą na przyszłość. Dla innych 
— kryzys jest czasem gdy wszystkie problemy świecą 
niczym świąteczna choinka, a trupy wypadają z każ-
dej szafy.
W zależności od swojej kultury organizacyjnej, każ-
da firma czy placówka ochrony zdrowia kroczy przez 
kryzys swoją drogą. Są organizacje, która obserwują 
swoje błędy nie po to, aby karać winnych, ale aby analizować, wy-
ciągać wnioski i się ulepszać. Działa w nich pętla informacji zwrot-
nych, a w zespole panuje kultura zrozumienia i współpracy. Orga-
nizacje uczące się traktują błędy i problemy jak węzełki zawiązane 
na sznurze, po których można się wspiąć wyżej. Z kryzysu zwykle 
wychodzą silniejsze. 
Mamy też organizacje o hierarchicznej kulturze szeptanej, gdzie 
każdy sobie rzepkę skrobie. Na błędach się nie uczą, a ich ujawnie-
nie rozpoczyna krucjatę poszukiwanie winnego. Ich kapitanowie na 
czas problemów znikają w gabinetach. Ideowcy, którzy walczą do 
końca, na koniec czują się bardziej jak frajerzy niż bohaterowie. Takie 
organizacje z kryzysu wychodzą jeszcze słabsze.
I to jest właśnie opowieść o rodzimej służbie zdrowia. Jest w niej 
kilka organizacji, które udowadniają że na kryzysie można się uczyć. 
Sama znam, sama widziałam — chociażby GUMed. Można! Niestety 
takie organizacje pozostają w mniejszości. 
Pierwszy plan w tym obrazku zajmują ośrodki, gdzie jedyna nauka 
z kryzysu jest taka, że trzeba dbać o siebie. W tych miejscach ideali-
sta, dbający o wspólny interes, czuje się frajerem. A obecnie, płacąc 
z własnej kieszeni za maseczki FFP3, czuje się frajerem w wersji forte. 
Takich miejsc jest multum.  Czego nasza ochrona zdrowia nauczyła 
się w pandemii? —  że jeśli umiesz dbać, to dbaj o siebie. 
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Pandemia COVID-19 nawet w szczycie 
zachorowań nie powinna nam przesłaniać  
innych problemów. Należy do nich 
rozprzestrzenianie się chorób neurologicznych. 
Choroby mózgu generują największe koszty, 
zarówno bezpośrednie, jak pośrednie.  
Większe niż te związane z chorobami sercowo- 
-naczyniowymi, nowotworami oraz cukrzycą. 
„Na szczęście neurologia przestała być  
depresyjną dziedziną medycyny. Pojawiło się 
naprawdę dużo nowych terapii, które dały 
nam narzędzia przeciwko chorobom, których 
wcześniej nie mogliśmy skutecznie leczyć” 
— mówi prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz,  
dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 
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CO SIĘ DZIEJE

FAKTY KADRYPRAWO

Apteki sprzedają więcej leków

W pierwszej połowie li-
stopada nastąpił — w po-
równaniu do 2019 roku 
— wzrost sprzedaży 
aptecznej ogółem 
o 2,8 proc. Poszczególne 
segmenty rynku odno-
towały:
 ◗ leki na receptę 

— spadek o 0,6 proc.
 ◗ leki sprzedawane 

bez recepty — wzrost o 6,8 proc.
 ◗ leki OTC — wzrost o 12,5 proc.
 ◗ suplementy — wzrost o 19,6 proc.
 ◗ wyroby medyczne — spadek o 7,5 proc.

„Osiągnięty w pierwszych piętnastu dniach li-
stopada wynik sprzedaży aptek oceniłbym jako 
całkiem niezły. Nie chciałbym się odnosić do 
porównania z październikiem tego roku. Przy-
pomnę, że także w ubiegłym roku listopad był 
znacznie słabszy od października. Może to za-
tem stała prawidłowość? Znacznie istotniejsze 
jest to, że ogółem sprzedaż liczona rok do roku 
zwiększa się" — ocenia Artur Schab, analityk, 
partner w Pharmaceutical Consulting.

Europejska strategia 
farmaceutyczna 

Komisja Europejska przyjęła strategię farma-
ceutyczną dla Europy. Dzięki niej Unia Euro-
pejska ma zyskać zdolność zaspokajania zapo-
trzebowania na leki, również w czasach kryzy-
su. Zgodnie z zapisami dokumentu, budowanie 
strategicznej autonomii UE w dziedzinie leków 
wymaga dywersyfikacji łańcuchów produkcji 
i dostaw leków, zapewnienia strategicznych 
rezerw oraz wspierania produkcji farmaceu-
tycznej i inwestycji w Europie. 

Na tle Europy wypadamy źle

W porównaniu z innymi krajami Unii Europej-
skiej niewiele wydajemy na ochronę zdrowia, 
mamy kiepskie zaplecze kadr medycznych, 
dużą liczbę zgonów możliwych do uniknięcia 
i wysoką umieralność noworodków. Dobrze 
natomiast radziliśmy sobie dotychczas z pan-
demią COVID-19 — to wnioski z opublikowa-
nego przez OECD kolejnego raportu „Health at 
Glance".

Nie monitorujemy działań 
niepożądanych

Najwyższa Izba Kontroli zbadała system mo-
nitorowania niepożądanych działań leków 

i uznała, że nie funk-
cjonuje on prawidło-
wo — „Lekarze kierują 
o ponad połowę mniej 
zgłoszeń niż można się 
spodziewać. Szacuje się, 
że rocznie powinniśmy 
otrzymywać ok. 45 tys. 
raportów, w rzeczywisto-
ści wpływa ok. 20-22 tys."
Żaden z kontrolowanych szpitali nie zadbał 
o prawidłowe funkcjonowanie systemu 
wychwytywania, zgłaszania i analizowania 
niepożądanych działań leków. Aż w 30 proc. 
szpitali personel medyczny nie stwierdził 
ani jednego przypadku niepożądanego dzia-
łania leków, a w 20 proc. szpitali ich liczba 
w okresie trzech lat wahała się od dwóch do 
ośmiu przypadków.

NFZ przesadził z normami 
w psychiatrii

Narodowy Fundusz 
Zdrowia proponuje ry-
czałt 412 porad miesięcz-
nie do wykonania przez 
środowiskowe ośrodki 
psychologiczno-psycho-
terapeutyczne. Placówka 
prowadząca terapię śro-
dowiskową dzieci i mło-
dzieży nie wykona tylu 
porad w ramach ryczałtu 
NFZ, bo musi realizować 
nie tylko porady gabinetowe, ale także wyjaz-
dowe — zwraca uwagę prof. Małgorzata Janas-
-Kozik, pełnomocniczka ministra zdrowia ds. 
reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

Największym problemem jest brak 
koordynacji 

„Brak koordynacji i stan-
daryzacji powoduje, że 
idziemy w bardzo złym 
kierunku, który nie za-
pewni bezpieczeństwa 
pacjentom i personelowi 
medycznemu. System 
jest zdezintegrowany, 
a bodźce — choćby 
finansowe — wprowa-
dzane teraz do systemu, 
mogą prowokować zarządzających placówka-
mi medycznymi do złych lub nieprawidłowych 
zachowań" — uważa prof. Iwona Kowalska-
-Bobko, kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej 
i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, 
Uniwersytet Jagielloński. 
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Baza pytań LEK będzie jawna

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że 
od 1 stycznia 2021 r. zostanie wprowa-
dzona jawna baza pytań lekarskiego 
egzaminu końcowego, z której będzie 
pochodzić 70 proc. pytań na każdym 
egzaminie.

E-skierowanie ante portas

Od 8 stycznia 2021 roku skierowania na 
konsultacje, zabiegi i badania — z kilko-
ma wyjątkami — będą mogły być wy-
stawiane wyłącznie elektronicznie.
Ministerstwo Zdrowia podaje, że e-
-skierowanie wystawia obecnie 54 proc. 
placówek medycznych, a 34 proc. jest 
gotowych do ich realizowania. Do 
końca października 33 tysiące lekarzy 
wystawiły ponad 3 mln e-skierowań, 
a w każdym tygodniu do systemu pod-
łącza się ok. 140 nowych podmiotów.
Elektroniczne skierowania będą obo-
wiązkowe na: 
 ◗ ambulatoryjne świadczenia specja-

listyczne finansowane ze środków 
publicznych; 

 ◗ leczenie szpitalne w szpitalu z umo-
wą z NFZ; 

 ◗ badania medycyny nuklearnej oraz 
badania tomografii komputerowej; 

 ◗ badania rezonansu magnetycznego, 
 ◗ badania endoskopowe przewodu 

pokarmowego 
 ◗ badania EKG płodu finansowane ze 

środków publicznych.

Nie wolno żerować na 
długach

Prokurator generalny skierował do Są-
du Najwyższego skargę nadzwyczajną 
od wyroku, w którym zasądzono za-
płatę przez warszawski szpital ponad 
21 tys. zł na rzecz konsorcjum. Zdaniem 
prokuratury w tej sprawie doszło do 
nieuprawnionej zmiany wierzyciela.
W prokuraturach w całym kraju podję-
to działania mające na celu ustalenie, 
czy występuje problem tzw. niele-
galnego obrotu wierzytelnościami 
zadłużonych placówek państwowej 
służby zdrowia. W efekcie prokurato-
rzy podjęli działania w 16, a uczestni-
czyli w 15 sprawach sądowych. Dwa 
postępowania toczą się jeszcze przed 
warszawskimi sądami. W prawomoc-
nie zakończonych sprawach sądy 
podzieliły stanowisko prokuratora co 
do oddalenia powództwa o zapłatę 
przeciwko szpitalom. 

OBSERWACJE Modern Healthcare Institute, wydawca portalu mZdrowie.pl, 
skupia niezależnych ekspertów i specjalizuje się  
w zagadnieniach systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym 
uwzględnieniem takich zagadnień: leki i wyroby medyczne, 
nowoczesne technologie, telemedycyna i mHealth,
startupy medyczne, finanse i efektywność ochrony zdrowia, 
zrozumienie zasad funkcjonowania systemu  
przez pacjentów.

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

Malwina Użarowska  
— redaktor
Bartłomiej Leśniewski  
— redaktor

skład i łamanie: TaKar

Jarosław Pinkas zrezygnował z funk-
cji Głównego Inspektora Sanitarnego. 
„Wykryliśmy rozbieżności w sprawie 
raportowania danych w skali kraju 
na około 22 tysiące” — powiedział 
po kilku dniach Krzysztof Saczka, 
któremu premier powierzył pełnienie 
obowiązków GIS. 

Premier Mate-
usz Morawiecki 
mianował  
dr. Radosława 
Sierpińskiego 
pełnomocnikiem 
rządu do spraw 
rozwoju sektora 
biotechnologii 
i niezależności 
Polski w zakresie produktów krwio-
pochodnych. 

Związek Zawodo-
wy Pielęgniarek 
i Położnych ogło-
sił, że przygotowu-
je protest pod Sej-
mem. W dłuższej 
perspektywie mo-
że dojść nawet do 
strajku generalne-
go. „Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych zdecydował 
o podjęciu przygotowań do wszczęcia 
sporów zbiorowych" — mówi Dorota 
Gardias, przewodnicząca Forum 
Związków Zawodowych.

Prof. Piotr Po-
nikowski i prof. 
Ewa Jankowska 
kierowali bada-
niem, którego 
wyniki udowodni-
ły, że podawanie 
dożylnie żelaza 
chorym z niewy-
dolnością serca 
poprawia ich ro-
kowania i jakość 
życia. Wyniki 
badania AFFIRM-
-AHF ogłoszono 
podczas jednego 
z największych 
światowych 
kongresów kardiologicznych The 
Scientifc Sessions of American Heart 
Association 2020. Zostały jednocześ-
nie opublikowane w The Lancet. 
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Działania niepożądane mogą prowadzić al-
bo do przerwania leczenia pacjenta onkolo-
gicznego, albo zmodyfikowania terapii, czyli 
zmniejszenia dawek podawanego leku. Re-
dukcja dawki może nieść ryzyko słabszego 
zwalczania nowotworu. Przerwanie terapii 
— to najgorsza z możliwych opcji, a w obli-
czu działań niepożądanych czasem nie do 
uniknięcia. Dlatego pojawianie się leków, 
które mają mniejsze działania niepożądane 
przy równej skuteczności z innymi — powin-
no być natychmiast wykorzystywane. Takie 
leki trzeba natychmiast wprowadzać do 
leczenia i obejmować refundacją, bo poma-
gają przedłużyć terapię pacjentom.

Według mojej wiedzy AOTMiT bierze 
pod uwagę intensyfikację działań niepo-
żądanych jako powód do negatywnych 
rekomendacji. Natomiast nie spotkałem się 
z sytuacją w drugą stronę — żeby zmniej-
szenie działań niepożądanych danego leku 
w stosunku do innych było dla AOTMiT 
motywem wystawienia rekomendacji 
pozytywnej. Jeśli lek wykazuje niewielkie 
działania niepożądane, Agencja uznaje to 
za coś oczywistego i skupia się na szukaniu 
wyższej skuteczności terapii.

Uważam, że właściwe byłoby wprowa-
dzenie takich procedur oceny, które auto-
matycznie oceniałyby oba aspekty terapii 
— bezpieczeństwo i skuteczność. Lekarz, 
który nie ma innego wyboru, podaje pacjen-
towi leki o wysokiej toksyczności, jeśli uzna, 
że korzyści z jego zastosowania przewyż-
szają szkody, czyli działania niepożądane. 
Zakłada się, że określona liczba pacjentów 
zareaguje pozytywnie i odniesie jednak 
korzyści z terapii. Natomiast każde zmniej-
szenie działań niepożądanych jest bardzo 
cenne, ponieważ poprawia rachunek korzy-
ści i szkód. Mając do wyboru dwa leki o po-
dobnej skuteczności, które różnią się jednak 
działaniami niepożądanymi — można podej-
mować decyzje lepsze dla pacjentów.

Według mojej wiedzy nikt nie liczy kosztów 
działań niepożądanych leków refundowa-

nych. Zwracałem się 
do ministerstwa i Na-
rodowego Funduszu 
Zdrowia z pytaniami 
i prośbami o takie wy-
liczenia, ale niczego 
nie uzyskałem. Jest to 
przecież koszt bezpo-
średni leczenia. Dzia-
łanie niepożądane wymusza konieczność 
zastosowania określonych procedur. Ozna-
cza to przeprowadzenie badań, zabiegów, 
konsultacji. Wszystko kosztuje, a płaci NFZ. 
Dlatego, będąc na miejscu urzędników 
Funduszu, policzyłbym — ile. 

Trzeba stworzyć system analizowania 
danych posiadanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Odpowiednie narzędzie 
informatyczne byliby w stanie stworzyć 
informatycy NFZ lub Centrum e-Zdrowia. 
NFZ powinien być bardziej aktywnym part-
nerem w systemie. Na ochronę zdrowia 
przeznaczamy coraz więcej pieniędzy, więc 
ich kontrola powinna być coraz lepsza. 

Wiele potrzebnych analiz można byłoby 
przeprowadzać, z korzyścią dla efektywno-
ści systemu. Tylko NFZ musiałby udostęp-
nić zbierane przez siebie informacje. Tym-
czasem z niewiadomych powodów fun-
dusz wielu danych nie chce ujawniać. Mam 
doświadczenie, że kilkakrotnie zwracałem 
się z prośbą o udostępnienia informacji, 
potrzebnych do prowadzonych wykładów. 
Odmówiono mi, a kilka lat temu nawet za-
proponowano, żebym za nie zapłacił. A to 
przecież jest instytucja publiczna, finanso-
wana z naszych pieniędzy. 

Wszystkie programy lekowe powinny się 
doczekać zespołów koordynujących, czyli 
grup fachowców analizujących wszystkie 
dane, w tym również działań niepożąda-
nych, ich konsekwencji oraz związanych 
z tym kosztów. To się opłaci, ponieważ 
mądrzej wydając pieniądze, będziemy 
mogli więcej leków zrefundować, mając 
ten sam budżet. 
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Nie chciałbym powrotu do takiego systemu, jaki mieliśmy przed wybuchem 
pandemii, bo po prostu funkcjonował źle i wymagał radykalnej poprawy. 
Ale obawiam się, że system się nie zmieni i powrócimy do starej biedy, 
ciągłego niedostatku, starych problemów. Może z jednym zastrzeżeniem 
— wzmocnią się tendencje centralistyczne, nasz system będzie coraz bar-
dziej przypominał system budżetowy, inaczej nakazowo-rozdzielczy. 
PiS w swoich dokumentach programowych nieustannie zapowiadał, że do 
budowy takiego systemu będzie dążył. Czas pandemii sprzyjać będzie przy-
spieszeniu tego procesu. Siłą rzeczy w warunkach nadzwyczajnych łatwiej 
będzie poradzić sobie z oporem przeciwników takich rozwiązań. W sytua-
cjach kryzysowych zwykle rośnie rola, znaczenie i kompetencje centralnych 
ośrodków decyzyjnych. Dzieje się tak i u nas. I tych nowo zdobytych kom-
petencji centralne ośrodki decyzyjne prawdopodobnie już nie oddadzą. 
PiS w swoich założeniach zapowiada dążenie do systemu budżetowego, 
aby objął on całą ochronę zdrowia. Ale nie był w tym do końca konse-
kwentny. Może dlatego, że większość polskiego AOS i POZ — to podmioty 
prywatne i niezależne. I choć szpitale mają pewien potencjał, który można 
wykorzystać przy przejmowaniu AOS, to zmiana tego stanu rzeczy nie jest 
możliwa z dnia na dzień. To proces kosztochłonny, czasochłonny i konflik-
togenny. Może stąd i wahanie. Ja jednak powtórzę, że spodziewać się mo-
żemy nie tyle rewolucyjnych zmian, co wolnych i konsekwentnych kroków 
w stronę centralizacji. Ze szkodą dla pacjenta.

Zapominanie — to jednocześnie dar i przekleństwo.  Chciałoby się zapo-
mnieć o czymś przykrym, złym, smutnym. Chyba każdy pacjent wolałby 
czasem zapomnieć o chorobie i spędzić przynajmniej dzień bez świado-
mości, że jest chory. Byłoby to przyjemne, ale mało komu się to udaje.
Natomiast w tzw. systemie sytuacja jest odwrotna — często zdarza się 
komuś o czymś zapomnieć, a efekty są bolesne. Niedawno okazało 
się, że Sanepid zapomniał o 22 tysiącach przypadków zakażenia koro-
nawirusem. Skutkiem było odejście na własną prośbę, ale w sumie nic 
wielkiego się nie stało.
Gorzej, że państwowe instytucje zapomniały o innych chorych niż co-
vidowcy. Na wiosnę dzisiejszy minister, który wtedy był prezesem NFZ, 
zalecał żeby szpitale i przychodnie ograniczyły przyjmowanie pacjentów, 
przekładały zabiegi, odkładały diagnostykę. Pacjentom wmówiono, że 
kontakt ze służbą zdrowia grozi śmiercią lub kalectwem. Przerażeni ludzie 
posłuchali się, uwierzyli.
Po kilku miesiącach zaczynamy widzieć efekty tego panicznego działa-
nia. I teraz nagłe zdziwienie, że w tydzień umarło dwa razy więcej osób 
niż rok temu, a połowa z nich wcale nie na covid. Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego ma to zbadać i wyjaśnić. Decydenci zapomnieli 
o swoich zaleceniach? Na śmierć zapomnieli. 

NA ŚMIERĆ ZAPOMNIELI

POWRÓCIMY DO STAREJ BIEDY

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE  
TRZEBA MIERZYĆ I ROZLICZAĆ

Krzysztof Jakubiak

Krzysztof Bukiel

Leszek Borkowski

WYKRES NUMERUMEM NUMERU 

Wojewódzkie sanepidy zliczające dane,  
które spływają do nich z powiatów
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DEBATA

W debacie mZdrowie.pl udział wzięli prof. Maciej Krzakowski — krajowy konsultant w dziedzinie onkologii 
klinicznej, dr hab. Adam Maciejczyk — prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dr Beata Jagielska 
— prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, prof. Bartosz Wasąg — kierownik Katedry i Zakładu 
Biologii i Genetyki Medycznej GUMed, prof. Marcin Czech — prezes-elekt Polskiego Towarzystwa 
Farmakoekonomicznego oraz dr Jakub Gierczyński, ekspert rynku ochrony zdrowia. 

MACIEJ KRZAKOWSKI 

Problemem jest zbyt rzad-
kie wykonywanie badań 
markerów predykcyjnych. 
Z tego powodu programy 
lekowe, a zwłaszcza im-
munoterapia, nie są wyko-
rzystywane w dostatecz-
nym stopniu — w raku płu-
ca to leczenie otrzymuje 
jedna trzecia chorych, któ-
rzy powinni — a przyczyna 
leży właśnie na etapie nie-

dostatecznej diagnostyki. 
W lepszym wykorzystaniu diagnostyki moleku-

larnej może pomóc tworzenie sieci ośrodków kom-
pleksowej diagnostyki i terapii w danym nowotworze 
— np. lung cancer unit — prowadzących również ba-
dania biomarkerów predykcyjnych. Podobnie jak my-
ślimy o centralnym zakupie leków, tak moglibyśmy 
wprowadzić centralne zakupy odczynników dla tych 
właśnie ośrodków.  

Dążenie do optymalizacji diagnostyki molekularnej 
powinno iść równolegle z określeniem kryteriów dla 
ośrodków, które będą leczyć chorych na podstawie wy-
konanych badań. Chodzi o leki, które adresują niepra-
widłowości molekularne występujące w różnych nowo-

tworach. Jedna aberracja genetyczna występuje w pew-
nym procencie przypadków różnych nowotworów, np. 
raka płuca, jelita grubego i innych. Nasza dotychczasowa 
filozofia tworzenia programu lekowego pod nowotwór 
określonego narządu musi zatem zostać zmieniona.

Leki agnostyczne powinny być rozpatrywane 
w kontekście niezaspokojonych potrzeb medycz-
nych. W sensie organizacyjnym wprowadzenie 
terapii agnostycznych jest bardzo trudne i może 
wzbudzić kontrowersje. Uważam, że terapie agno-
styczne powinny być rezerwowane dla wybranych 
ośrodków, które są na najwyższym poziomie kli-
nicznym i naukowym, zakwalifikowanych na pod-
stawie obiektywnych kryteriów. Te ośrodki powinny 
otrzymywać pieniądze nie na określony lek, ale na 
pulę terapii agnostycznych, poza programami leko-
wymi. Jeśli dzięki diagnostyce molekularnej wykry-
jemy określoną mutację i będzie istniał zarejestro-
wany (bez refundacji) skuteczny lek, to taki ośro-
dek będzie w stanie go zakupić i podać pacjentowi. 
Tego nie można obwarować kryteriami istniejącymi 
w programach lekowych. Warunkiem są jednak so-
lidne dowody naukowe potwierdzające skutecz-
ność tych leków. 

Wprowadzanie terapii agnostycznych będzie tak-
że wymagało zmiany paradygmatu myślenia. Mówi-
my o przełamaniu pewnego standardu, który polega 
na wzajemnej nieufności płatnika i świadczeniodawcy. 

Konieczne jest zbudowanie zaufania wobec osób de-
cydujących o wyborze terapii, co oczywiście musi być 
oparte na weryfikowaniu efektów i wykorzystaniu od-
powiednich mierników. 

Myślę, że na podstawie naszej dyskusji może-
my zarysować proces upowszechniania diagno-
styki molekularnej i wdrażania terapii agnostycz-
nych.  W pierwszym kroku należy przygotować 
katalog procedur, które powinny być wykonywa-
ne w ramach nowoczesnego diagnozowania mo-
lekularnego, opracowany pod kątem praktycznym 
— z uwzględnieniem, czy w najbliższym czasie ich 
wyniki mogą być przydatne w praktyce klinicznej, 
ponieważ skuteczne terapie są już gotowe lub 
znajdują się w końcowej fazie opracowywania. 

Drugi etap — to odniesienie się do tego kata-
logu „sensownych" procedur z punktu widzenia 
wykorzystania wyników badań w praktyce kli-
nicznej. Na początek powinno to objąć przynaj-
mniej pięć największych nowotworów, objętych 
pilotażem. Trzecim etapem będzie  opracowanie 
sposobu finansowania tych terapii, który zapro-
ponujemy ministerstwu zdrowia i płatnikowi. Na 
koniec potrzebne będzie opracowanie systemu 
mierników i zasad monitorowania skuteczności 
nowych procedur.  

BARTOSZ WASĄG 

Badań molekularnych 
wykonujemy zbyt mało. 
Pierwszą przyczyną jest, że 
lekarze nie zlecają ich wy-
konywania. Podejmowane 
są działania edukacyjne, 
aby ożywić tę diagnostykę. 
Problemem nie jest w Pol-
sce ani finansowanie, ani 
technologia. Dysponujemy 
wiedzą, mamy sprzęt oraz 
wykwalifikowanych spe-

cjalistów. Problemem jest jednak to, że idąc pod sztan-
darami dostępności, zapomnieliśmy o jakości. Badania 
wykonywane są w zbyt dużej liczbie ośrodków, między 
którymi występują znaczące różnice jakości. Rozwiąza-
niem mogłoby być ogłaszanie i aktualizowanie list ośrod-
ków, które wykonują określone procedury, gwarantując 
ich jakość.

Oczywiście, wciąż występują w poszczególnych pro-
gramach lekowych zapisy utrudniające wykonywanie 
diagnostyki molekularnej. Ale to nie tłumaczy jednak zbyt 

małej liczby tych badań. Należy tworzyć pakiety diag-
nostyczne, które obejmowałyby nie tylko rozpoznanie 
rodzaju nowotworu, ale wymagałyby przeprowadzenia 
konkretnych badań diagnostycznych, w tym molekular-
nych. Stosowane w innych krajach limitative lists opisu-
ją w szczegółowy sposób, jak ma być przeprowadzona 
diagnostyka. Zgodnie z tym rozwiązaniem, szpital może 
rozliczyć badania dopiero po wykonaniu pełnej listy wy-
maganych procedur. W ten sposób moglibyśmy zmusić 
ośrodki do prowadzenia diagnostyki molekularnej.  

Laboratoria nie powinny szukać sposobu na zarabia-
nie czy zysk, ponieważ ma to negatywny wpływ na ja-
kość. Skuteczny jest francuski model, w którym labora-
toria funkcjonują na zasadach non profit, czyli nie szukają 
oszczędności, koncentrując się na jakości. 

Obecne przepisy pozwalają także finansować badania 
na bardzo zaawansowanym poziomie, w oparciu o tech-
nikę sekwencjonowania kolejnej generacji, aby identyfi-
kować szereg zmian istotnych z punktu widzenia klinicz-
nego. Badania agnostyczne, polegające na poszukiwaniu 
określonego biomarkera, są skomplikowane. Skuteczne 
zidentyfikowanie pacjenta wymaga większych nakładów 
finansowych, ponieważ potrzebny jest szeroki panel ba-
dawczy. 

Należałoby także precyzować, jakimi metodami kon-
kretne badania powinny być wykonywane. Może to zro-
bić płatnik na potrzeby rozliczeń. Narzucanie określonych 
metod lub całych schematów diagnostycznych pozwoli 
zidentyfikować rodzaje mutacji u pacjentów, a co za tym 
idzie zaproponować im skuteczniejsze leczenie. 

Warto podkreślić, że wprowadzenie schematów nie 
wymaga zwiększania nakładów finansowych, potrzebne 
są jedynie zmiany organizacji i schematów. Jeśli w per-
spektywie czasu wzrośnie liczba badań, to koszty dla 
płatnika będą się zwiększać. Z drugiej strony oszczędzi-
my pieniądze, eliminując wiele przypadków nieskutecz-
nych terapii. Aby ograniczać koszty, warto wprowadzić 
centralne zakupy odczynników, które pozwolą uzyskać 
atrakcyjne ceny.

Program badań agnostycznych powinien być zare-
zerwowany do wybranych ośrodków, gwarantujących 
jakość badania. Najważniejszą kwestią jest wykorzyste-
nie zebranych informacji, czyli wdrożenie skutecznego 
leczenia na ich podstawie. Dlatego diagnostykę należy 
realizować we współpracy z ośrodkiem klinicznym, który 
może zaoferować zaawansowane leczenie. Za identyfi-
kacją schorzenia powinno natychmiast pójść rozpoczę-
cie leczenia i opieki pacjentem.
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BEATA JAGIELSKA

Sposób rozliczania badań molekularnych wprowadzony kilka lat temu, 
przy udziale wielu ekspertów i organizacji, można uznać za optymalny 
— został doceniony m.in. w Parlamencie Europejskim, po prezentacji 
na spotkaniu z ekspertami z komisji zdrowia. Jest prosty i łatwy do mo-
nitorowania. Mimo to mamy do czynienia z niewielką liczbą pacjentów 
oraz długim czasem rozliczania tych badań. W latach 2017-2019 w ra-
ku płuca rozliczono łącznie 13 200 badań, a 1300 pacjentów włączono 
do leczenia na podstawie rozliczonych badań. Średni czas od badań do 
włączenia do leczenia wyniósł 52 dni. W samej immunoterapii jest nie-
co lepiej — średnia wyniosła 42 dni do rozpoczęcia leczenia pembro-
lizumabem w pierwszej linii. W województwie warmińsko-mazurskim 
przez trzy lata rozliczono badania u 25 pacjentów, a średni czas od ba-

dania do włączenia do programu wyniósł 58 dni. Województwo podlaskie — to 14 pacjentów i 86 dni. 
Te liczby są dramatycznie niskie. Jeżeli wdrażamy leczenie po czasie dłuższym niż półtora miesiąca 
— to można powiedzieć, że leczymy na ślepo, nie wiedząc, jakie zmiany w tym czasie nastąpiły. 

Niezbędna jest zmiana organizacji diagnostyki molekularnej. Powinniśmy wdrożyć model francu-
ski, w którym istnieje sieć publicznych laboratoriów, ściśle kontrolowanych i rozliczanych, które mają 
ryczałtowe finansowanie z budżetu państwa. Dysponujemy w pełni wyposażonymi laboratoriami, 
stosującymi m.in. wysokoefektywnymi technologiami NGS, które mogą taką sieć stworzyć. 

Budując schemat finansowania rzadkich mutacji nowotworów musimy zwrócić uwagę na ich po-
wiązanie z ośrodkami patomorfologii gwarantująmi wysoką jakość badań. Warto pomyśleć o wpro-
wadzeniu konsyliów molekularnych. 

MARCIN CZECH

Dostrzegam poważne trudności we wpro-
wadzaniu terapii agnostycznych. Pierwszym 
wyzwaniem jest, że decydent — Komisja 
Ekonomiczna — będzie myśleć kategoriami 
wskazań terapeutycznych. Będzie zapewne 
także oczekiwać obniżania ceny w każdym 
kolejnym wskazaniu — a mamy do czynie-
nia z rzadkimi schorzeniami. Agencja Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji może 
mieć problem z oceną. 

Tych leków nie da się zapisać w formie 
programów lekowych. Ważna jest elastycz-

ność decydowania w takich terapiach, tymczasem programy lekowe są 
pozbawione elastyczności. To wyzwanie dla Ministerstwa Zdrowia. Trudno 
też skonstruować instrumenty dzielenia ryzyka. 

Dlatego Fundusz Medyczny może być najlepszym rozwiązaniem do 
ich finansowania. Mamy jeszcze możliwość kształtowania Funduszu, więc 
należałoby przygotować procedury i organizację finansowania takich grup 
chorych. Drugą opcją jest przeanalizowanie potencjalnych populacji cho-
rych w poszczególnych wskazaniach i przeprowadzenie negocjacji ceno-
wych, analogicznie do leków na choroby rzadkie. Jedna charakterystyka 
molekularna nowotworu byłaby wówczas traktowana jako jedna choroba. 

ADAM MACIEJCZYK

Należy jak najszybciej wprowadzić monitorowa-
nie wyników i czasu realizacji badań molekular-
nych w całej Polsce. Zwłaszcza że gotowy jest 
model finansowania. Problem jest z klinicystami, 
którzy nie mają wiedzy i nie widzą potrzeby wy-
konywania tych badań. To trzeba przełamywać, 
a najprościej przełamywać takie bariery za pomo-
cą wprowadzania checklisty badań do wykonania. 

Podoba mi się francuska koncepcja osiecio-
wania laboratoriów. Potrzebne jest poszukiwa-
nie efektywności finansowej, a dzięki centralnym 
zakupom odczynników dla sieci laboratoriów 

można osiągnąć znaczące oszczędności. Laboratoria powinny być powiązane 
z ośrodkami klinicznymi — żaden lung cancer unit nie powinien istnieć bez od-
powiedniego laboratorium, prowadzącego diagnostykę molekularną. Najważ-
niejsza jest konsekwencja — jeżeli będziemy analizować genomy, musimy to 
robić w celu szybkiego rozpoczęcia skutecznego leczenia.

Nie da się stworzyć programów lekowych dla terapii agnostycznych, 
zwłaszcza że nieustannie odkrywamy nowe mutacje genowe. Dlatego uważam, 
że w tej chwili jedyną szansą na finansowanie tego typu terapii jest Fundusz 
Medyczny. Właściwą metodą może być przeznaczony dla małych grup pacjen-
tów wczesny dostęp do terapii lekowych, który będzie finansowany w ramach 
Funduszu. Można będzie uruchamiać pulę środków dla chorych z ujawnioną, 
określoną mutacją i finansować wczesny dostęp do leku.

Świetnym pomysłem jest, aby do tej puli miały dostęp wybrane ośrodki, 
przygotowane do diagnostyki i leczenia. Powinny one opracować schematy 
prowadzenia terapii, monitorowania efektów i jakości. Monitorowanie i wpro-
wadzenie mierników jest konieczne, także w ośrodkach najwyższego poziomu 
referencyjności. Umiejętność zebrania i interpretacji danych, zarówno rozlicze-
niowych jak klinicznych, jest niezbędna. 

W kontekście terapii agnostycznych widać konieczność zmiany zapisów 
ustawy refundacyjnej, tak aby refundacja nie zależała od złożenia wniosku przez 
producenta leku. Zgodnie z ustawą o Funduszu Medycznym, AOTMiT będzie 
opracowywać listę priorytetowych terapii. Na niej  mogą się znaleźć terapie ag-
nostyczne — te, które są ważne dla pacjentów z punktu widzenia skuteczności 
i bezpieczeństwa. 

JAKUB GIERCZYŃSKI 

Onkologia jest znakomitym przykładem implementacji zasad me-
dycyny personalizowanej. Jak wiadomo medycyna personalizo-
wana pomaga zwiększyć efektywność procesu leczenia nowo-
tworu złośliwego, bo szybka diagnostyka molekularna pozwala na 
rozpoczęcie terapii przeciwnowotworowej w zależności od uwa-
runkowań genetycznych. 

Zakres badań diagnostycznych finansowanych przez NFZ 
w Polsce wynika z dostępności określonych leków w ramach pro-
gramów lekowych. Ponad 40 proc. wszystkich leków w procesie 
badań i rozwoju stanowią leki przeznaczone dla chorych z okre-
ślonym podtypem genetycznym choroby. Dlatego też należy po-
szerzać zakres wykonywanych badań genetycznych w poszcze-

gólnych nowotworach i na podstawie wyników badań patomorfologicznych i genetycznych do-
pasowywać leki do terapii chorego. To gwarantuje skuteczność kliniczną, a poprzez to wysoką 
efektywność kosztową procesu leczenia. 

Warto zadać sobie jednak pytanie, jak kwalifikować pacjentów do testowania technologiami 
NGS? W listopadzie 2020 r. NFZ opublikował dane dotyczące rozliczonych w 2019 r. badań 
molekularnych w nowotworach jelita grubego, płuca, jajnika i czerniaku. W ramach hospitalizacji 
rozliczono ok. 6 tys. badań molekularnych, a poza hospitalizacjami — ok. 5 tys. W sumie rozli-
czono około 11 tys. badań molekularnych w nowotworach, których zapadalność — według KRN 
— wyniosła w 2017 r. ok. 42 tys. przypadków (23 tys. rak płuca, 12 tys. rak jelita grubego, 3 tys. rak 
jajnika oraz 4 tys. czerniak). W raku płuca wykonano ok. 4 tys. badań molekularnych, podczas gdy 
zdiagnozowanych pacjentów było ok. 22 tys. osób. 

Innymi słowy, w Polsce nie wykonuje się badań molekularnych adekwatnie do liczby zdiag-
nozowanych i leczonych przypadków nowotworów. Brakuje również certyfikacji dla pracowni 
wykonujących badania molekularne. A warto podkreślić, że Narodowa Strategia Onkologiczna 
na lata 2020-2030 zakłada wzrost dostępu do diagnostyki i leczenia nowotworów.  

Dobrym przykładem wdrażania idei medycyny personalizowanej w onkologii jest możli-
wość leczenia lekami celowanymi — inhibitorami TRK (larotrektinib, entrektinib) pacjentów 
z nowotworami fuzyjnymi NTRK. Terapie te refundowane są w Unii Europejskiej wraz z bada-
niem genetycznym na fuzję NTRK. Prezes AOTMiT zarekomendował pozytywnie zasadność 
finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii leko-
wych, jednego z inhibitorów TRK w terapii raka brodawkowatego tarczycy u pacjenta pedia-
trycznego pod warunkiem obecności genu fuzyjnego NTRK. Stwarza to nadzieje, że również 
w Polsce chorzy na nowotwory fuzyjne NTKR będą mogli być leczeni zgodnie z zasadami 
onkologii precyzyjnej.
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SMA jest główną genetyczną przyczyną 
śmierci niemowląt na świecie, więc bada-
nia przesiewowe w kierunku tej choroby są 
niezwykle ważne. Na całym świecie SMA 
dotyka 8-10 tys. żywych urodzeń, zaś oko-
ło 1 na 50 osób jest nosicielem tej choroby. 
W Europie choroba dotyka mniej więcej 
1 dziecka na 3,9-16 tys. żywych urodzeń. 
Z kolei w Stanach Zjednoczonych dotyka 
1 dziecka na 11 000 żywych urodzeń.

Szybkie rozpoznanie SMA jest kluczo-
we dla zatrzymania rozwoju choroby, która 
okrada niemowlęta z cennych neuronów 
ruchowych umożliwiających chodzenie, 
siadanie, a nawet oddychanie. W związku 
z tą chorobą mówi się, że „czas to neurony 
ruchowe” — im dłuższy czas od diagnozy, 
tym więcej neuronów ruchowych ulega 
nieodwracalnej degeneracji. 

Pacjentów cierpiących na SMA typu 
1 dotyka gwałtowna, nieodwracalna utra-
ta neuronów ruchowych w ciągu 3 pierw-
szych miesięcy życia; w ciągu 6 pierw-
szych miesięcy mogą utracić 95 proc. 
z nich. Przy braku leczenia, SMA typu 
1 w ponad 90 proc. przypadków prowa-
dzi do śmierci lub do konieczności stoso-
wania stałej sztucznej wentylacji. Aby za-
trzymać nieodwracalną utratę neuronów 
ruchowych i rozwój choroby, konieczne 
jest zdiagnozowanie SMA i rozpoczęcie 

leczenia, w tym proaktywnego leczenia 
wspomagającego, tak wcześnie, jak to 
możliwe. 

JAK POSTĘPY W MEDYCYNIE 
POMAGAJĄ WDRAŻAĆ BADANIA 
PRZESIEWOWE NOWORODKÓW?
W przeszłości wiele krajów rozważało 
włączenie badań przesiewowych w kie-
runku SMA i odrzuciło ten pomysł, ponie-
waż w tamtym okresie nie istniało żadne 
skuteczne leczenie tej choroby. Społecz-
ność związana z SMA ponawia prośby 
o badania przesiewowe ze względu na 
najnowsze osiągnięcia:
1.  Opracowanie ratujących życie inter-

wencji medycznych
2.  Wczesne leczenie mające znaczący 

wpływ na efekty
3.  Szybki rozwój w zakresie r&d umożli-

wiający opracowywanie nowych metod 
leczenia

4.  Wprowadzenie badań przesiewowych 
w USA oraz innych krajach

JAKI JEST OBECNY STAN WŁĄCZANIA 
SMA W ŚWIATOWE PROGRAMY 
BADAŃ PRZESIEWOWYCH?
Badania przesiewowe noworodków są 
kluczowe dla wczesnego rozpoznania 
i rozpoczęcia leczenia SMA, głównej ge-

netycznej przyczyny śmierci niemowląt. 
Stan programów badań przesiewowych 
noworodków w kierunku SMA różni się 
znacząco w zależności od kraju. Niektó-
re, jak np. Azerbejdżan, nie mają żadnego 
programu badań przesiewowych nowo-
rodków. Inne, jak Belgia, Stany Zjedno-
czone i Hiszpania, mają takie krajowe pro-
gramy, jednak wykonywanie konkretnych 
badań przesiewowych w kierunku SMA 
ma zasięg lokalny. Niezależnie od kraju 
korzyści płynące z badań przesiewowych 
noworodków są zawsze takie same: szyb-
sza diagnoza, wcześniejsze wdrożenie 
leczenia i szansa na osiągnięcie lepszych 
jego wyników.

JAKIE DZIAŁANIA SĄ PODEJMOWANE 
NA SKALĘ KRAJOWĄ?
 ◗ W Polsce w 2021 r. ruszy pilotaż badań 

przesiewowych w kierunku rdzenio-
wego zaniku mięśni.

 ◗ Powstanie sojuszu na rzecz badań 
przesiewowych w kierunku rdzenio-
wego zaniku mięśni, którego człon-
kowie-założyciele to 19 krajowych 
organizacji pacjentów SMA wchodzą-
cych w skład SMA Europe, EURORDIS 
— Europejska Organizacja ds. Rzad-
kich Chorób, Europejski Sojusz Sto-
warzyszeń Chorób Nerwowo-Mięś-

niowych (EAMDA), TREAT-NMD oraz 
trzy przedsiębiorstwa farmaceutyczne. 
Sojusz ten domaga się, by do 2025 r. 
programy badań przesiewowych no-
worodków w Europie obejmowały 
badanie w kierunku SMA wszystkich 
nowo narodzonych dzieci.

 ◗ W Polsce trwają prace nad Narodo-
wym Planem dla Chorób Rzadkich, 
który będzie narzędziem pozwalają-
cym zapewnić trwałą realizację po-
lityki zdrowotnej ukierunkowanej na 
potrzeby pacjentów z chorobami 
rzadkimi, wprowadzi systemowe roz-
wiązania problemów zdrowotnych 
i socjalnych tej grupy chorych.
Badania przesiewowe stały się prioryte-

tem dla wielu osób zaangażowanych w wal-
kę z SMA. Wsparcie dla poszczególnych  
krajów z regionu EMEA, gdzie liczni intere-
sariusze i organy publicznej służby zdrowia 
są zaangażowani w odpowiednie strategie, 
jest kluczowe, by umożliwić wdrożenie 
programów badań przesiewowych.

PL2011209213

Wniosek refundacyjny, do-
tyczący finansowania w po-
staci ryczałtu miesięcznego, 
został kilka miesięcy temu 
oceniony pozytywnie przez 
Agencję Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji. 
Pozytywna rekomendacja 
prezesa AOTMiT czeka na 
akceptację ze strony Mini-
sterstwa Zdrowia. W swoich 
analizach agencja przyjęła 
jednak, że populacja pa-
cjentów będzie miała wiel-
kość 5 tysięcy pacjentów, 
co automatycznie podnio-
sło wysokość budżetu i prawdopodobnie 
odwleka w czasie podjęcie decyzji. Sza-
cowane przez ekspertów wydatki NFZ na 
cewniki hydrofilowe mają wynieść do-
celowo poniżej 20 mln złotych rocznie, 
a w pierwszym roku tylko kilka milionów. 
Decyzja o refundacji cewników hydrofilo-
wych dotyczyć będzie całej klasy produk-
tów, czyli wielu firm. AOTMiT zidentyfiko-
wał 103 marki lub rodzaje produktów. 

Dominika Madaj-Sol-
berg, która kieruje Funda-
cją Spina, martwi się, że ze 
względu na pandemię CO-
VID-19 dojdzie do znaczne-
go opóźnienia w podjęciu 
decyzji o refundacji cewni-
ków hydrofilowych — „Za-
biegamy głównie o refun-
dację dla dzieci, bo wśród 
nich jest najwięcej zakażeń".

Na temat oceny cew-
ników wypowiedział się 
na ostatnim Forum Rynku 
Zdrowia Dominik Dziurda, 
dyrektor wydziału świad-

czeń opieki zdrowotnej AOTMiT. Przy-
toczył wniosek dotyczący cewników 
hydrofilowych jako przykład rekomen-
dacji i oceny agencji dla innowacji i pro-
aktywnego podejścia do oceny nowych 
wyrobów medycznych. W odpowiedzi 
na wniosek dotyczący tych produktów 
„Agencja nie tylko oceniła ten niewątpli-
wie innowacyjny wyrób medyczny i w sto-
sunku do niego wydała rekomendacje, ale 

wydała rekomendacje dotyczące całego 
obszaru finansowania cewników. Rada 
Przejrzystości wypracowała mechanizm 
ryczałtowej dostępności zarówno cewni-
ków niehydrofilowych, jak hydrofilowych, 
nawilżanych wodą, nieaktywowanych 
wodą oraz żeli nawilżających te cewniki, 
tak aby pacjent w zależnosci od swoich 
preferencji i etapu choroby był w stanie 
dobrać optymalny produkt" — tłumaczył 
dyrektor Dziurda. 

Problem dotyczy stosunkowo mało 
licznej grupy dzieci z pęcherzem neuro-
gennym. Według danych Krajowego Re-
jestru Wad Wrodzonych liczy ona około 
2 tysięcy pacjentów. Dane Narodowego 
Funduszu Zdrowia mówią o liczbie około 
2-2,5 tysiąca dzieci stosujących cewni-
kowanie przerywane. Rocznie w Polsce 
rodzi się około 100 dzieci z rozszczepem 
kręgosłupa. W 2019 roku urodziło się 
108 dzieci, z czego czwórka zmarła. 

Należymy do grona kilku krajów, obok 
Włoch i Irlandii, gdzie problem dotyczy za-
uważalnej grupy pacjentów. W wielu pań-
stwach rozpoznanie rozszczepu kręgosłu-

pa jest bowiem akceptowalną społecznie 
przesłanką do terminacji ciąży. Mimo to 
problem nie został dostrzeżony w ustawie 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za ży-
ciem”. W przypadku cewników hydrofilo-
wych ustawa w praktyce nie działa.

„Sytuacja naszych dzieci nie jest spój-
na z ustawą Za życiem. To martwa usta-
wa, która nie przekłada się na nasze realne 
funkcjonowanie" — mówi prezes Domini-
ka Madaj-Solberg. Podkreśla, że fundacja 
aktywnie zabiega i namawia rodziców, aby 
wzięli na siebie trudny obowiązek opieki 
nad chorymi dziećmi i jednocześnie ape-
luje — „namawiając — stwórzmy im wa-
runki ku temu, pomagajmy". 

Ponieważ rozszczep kręgosłupa jest 
uznawany za chorobę rzadką, nadzieje 
na rozwiązanie problemu były związane 
z zapowiadanym narodowym planem 
dla chorób rzadkich. Dla resortu objęcie 
refundacją tych cewników byłoby łatwą 
decyzją, już przygotowaną i uzasadnioną 
merytorycznie i można byłoby ją uznać 
za początek wdrażania planu dla chorób 
rzadkich. 

Czym są badania przesiewowe noworodków 
(nbs — new born screening)?

Cewniki hydrofilowe dla dzieci
Organizacja pacjentów — Fundacja Spina upomina się o refundację jednorazowych cewników hydrofilowych i jednorazowych 
żeli sterylnych do cewników suchych, które są stosowane u dzieci z pęcherzem neurogennym. W ponad 90 proc. przyczyną 
tej choroby pęcherza u dzieci jest rozszczep kręgosłupa. U dorosłych — to głównie urazy rdzenia kręgowego i stwardnienie 
rozsiane. 

Celem badań przesiewowych jest wykrycie chorób, które w przypadku wczesnego rozpoznania u niemowląt są uleczalne, 
a które nie dają objawów klinicznych w okresie noworodkowym; badania te mają na celu wdrożenie leczenia tak wcześnie, jak to 
możliwe. Przeprowadza się je na podstawie prostego badania krwi w ciągu 24 do 48 godzin po narodzinach dziecka.

Dominika Madaj-Solberg
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W programie lekowym dotyczącym lecze-
nia ciężkiej astmy wprowadzono zmiany, 
dzięki którym stało się możliwe wydawa-
nie pacjentom leków biologicznych na 
trzy miesiące, do samodzielnego podania 
w domu. Wizyty w ośrodku prowadzącym 
mają się odbywać rzadziej — co cztery 
miesiące. Dla lekarzy oznacza to mniejsze 
obciążenie pracą sprawozdawczą i uwol-
nienie czasu na opiekę nad pacjentami. 
Zmniejszenie liczby niezbędnych kontak-
tów ze szpitalami i lekarzami jest szczegól-
nie cenne w dobie pandemii. 

Dotychczasowe zasady programu le-
kowy zmuszały pacjentów z astmą ciężką 
do częstych wizyt w szpitalach. Musieli to 
robić, w zależności od podawanego le-
ku (mepolizumab, omalizumab, benrali-
zumab), raz lub nawet dwa razy w mie-
siącu. Ponieważ w Polsce działa jedynie 
50 placówek wyspecjalizowanych w ast-
mie ciężkiej, dla znacznej części chorych 
dojazdy oznaczały często przeznaczenie 
całego dnia na wizytę w szpitalu. Charak-
terystyki produktów leczniczego leków 
pozwalają na podawanie ich w warun-

kach domowych. Było to jednak niemoż-
liwe, ponieważ niezgodne z zapisami 
programu lekowego.

Z powodu pandemii u chorych po-
jawił się dodatkowy dyskomfort oraz 
rosnące obawy o bezpieczeństwo. 
W połowie marca minister zdrowia wy-
dał komunikat umożliwiający wydawa-
nie leków do domu we wszystkich pro-
gramach lekowych, na podstawie de-
cyzji lekarza prowadzącego. Możliwość 
samodzielnego podawania leku w do-
mu było szczególnie istotne dla bez-

pieczeństwa pacjentów z astmą cięż-
ką, którzy są w grupie podwyższonego 
ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. 
Jednakże w przypadku astmy ciężkiej 
niewiele ośrodków skorzystało z tej 
możliwości. 

Dzięki zmianie w programie leko-
wym, lekarz wraz z pacjentem mogą 
podczas wizyty w szpitalu zadecydować 
o rozpoczęciu wydawania leku do domu. 
Nowozakwalifikowany pacjent musi co 
najmniej 4 razy mieć podany lek w pla-
cówce medycznej oraz przejść szkolenie 

Pozytywne zmiany w programie lekowym dla pacjentów z astmą ciężką

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

„Nazywany jest cichym zabójcą, gdyż 
przez długi czas daje niespecyficzne obja-
wy. Aż 70 proc. przypadków jest rozpozna-
wanych w późnym stadium, kiedy nie jest 
możliwe całkowite wyleczenie. Dla większo-
ści pacjentek leczenie raka jajnika staje się 
cyklem następujących po sobie okresów na-
wrotów i coraz krótszych okresów wolnych 
od objawów choroby” — stwierdzono w lau-
dacji. 

Ponad 50 proc. zachorowań dotyczy ko-
biet między 50. a 69. rokiem życia.4 W więk-
szości przypadków nie stwierdza się związku 
nowotworu z mutacjami w genach BRCA1/2. 
Podłoże genetyczne występuje jedynie u 15-
24 proc. pacjentek z rakiem jajnika.1

Szansą dla kobiet chorujących na ra-
ka jajnika, niezależnie od mutacji genowej 
BRCA, jest terapia podtrzymująca inhibitora-
mi PARP, które hamują wzrost nowotworu.1, 

2 „Do tej pory to leczenie w Polsce jest moż-
liwe tylko dla grupy kobiet z  mutacją w ge-
nach BRCA 1/2. Takie leczenie jest jednak 
skuteczne także u kobiet, które nie mają tej 
mutacji” — przedstawiono w laudacji. 

Dr n. med. Artur Chodkowski, dyrektor 
obszaru leczenia specjalistycznego i onko-
logii oraz członek zarządu GSK, odbierając 
nagrodę z rąk dr n. farm. Anny Kowalczyk, 
dyrektor Narodowego Instytutu Leków po-

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. 

wiedział — „Dziękuję za tę prestiżową na-
grodę, która uznaje innowacyjność i prze-
łomowość terapii leczenia raka jajnika 
w Polsce”. Jednocześnie wyraził nadzieję, 
że „każda Polka powinna mieć możliwość 
takiego leczenia, jeśli potrzebuje.”

W lipcu 2020 r. prezes Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji po-
zytywnie zaopiniował udostępnienie nira-
paribu, inhibitora PARP zarejestrowanego 
w leczeniu nawrotowego raka jajnika, dla 
wszystkich chorych z nawrotem choroby, 
zarówno z mutacją BRCA, jak i bez mutacji 
BRCA, w ramach procedury 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 otrzymu-
jącymi placebo, niezależnie od statusu 
mutacji BRCA. W kohorcie pacjentek bez 
mutacji gBRCA, mediana czasu przeżycia 
wolnego od progresji (mPFS) była ponad 
dwa razy dłuższa w grupie pacjentek le-
czonych niraparibem, w porównaniu do 
pacjentek otrzymujących placebo i wy-
nosiła 9,3 miesiąca. Wśród pacjentek ze 
stwierdzoną mutacją gBRCA wykazano 
czterokrotne wydłużenie czasu przeżycia 
wolnego od progresji w porównaniu z pla-
cebo. Mediana PFS w grupie przyjmującej 
niraparib wynosiła 21,0 miesięcy.5 

„Innowatory Wprost” — to nagroda przy-
znawana od 2011 roku dla najbardziej inno-
wacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Kon-
kurs jest kierowany do firm działających 
w kluczowych i najbardziej przyszłościo-
wych sektorach polskiej gospodarki. Za-

warte w konkursie pytania dotyczyły w tym 
roku wpływu innowacji na biznes przedsię-
biorstwa oraz otoczenie, w którym funkcjo-
nuje. Statuetki „Innowatorów Wprost” przy-
znano w 14 kategoriach 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

Tekst powstał we współpracy z firmą GSK
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z zakresu jego samodzielnego podawa-
nia. Następnie może otrzymać 3 ampułki 
leku przeznaczone do podania w domu, 
które będzie się odbywać przy użyciu 
wstrzykiwacza (autoiniektora Nucala). 
Przy podawaniu raz na miesiąc, kolejna 
wizyta w szpitalu odbędzie się dopiero 
po 4 miesiącach. 

Możliwość samodzielnego apliko-
wania leku w domu pozwoli pacjentom 
zwiększyć poczucie niezależności i wpły-
wu na swoje zdrowie. W wielu przypad-
kach ułatwi kontynuowanie lub nawet 

powrót do pracy zawodowej, dzięki ogra-
niczeniu częstotliwości wizyt w szpitalu.

Wprowadzone zmiany w programie 
lekowym zmniejszą obciążenie leka-
rzy i innych pracowników medycznych 
przez sprawozdawczość związaną z wi-
zytami pacjentów w ośrodkach. W ten 
sposób czas dotychczas poświęcany 
na obowiązki biurokratyczne specjaliści 
medyczni będą mogli wykorzystać dla 
pozostałych pacjentów.

Z perspektywy szpitali oznacza to, 
że nie będą otrzymywały dodatkowej 

wyceny świadczeń, związanych z każ-
dorazową hospitalizacją pacjenta z ast-
mą ciężką. W przypadku domowego 
podania leku ta dodatkowa wycena nie 
będzie bowim naliczana. Równocześ-
nie ze względu na zmianę w programie 
lekowym szpitale zyskają więcej czasu 
na opiekę nad pozostałymi pacjentami. 
Zwiększą zatem liczbę innych wykony-
wanych świadczeń, dzięki czemu final-
nie możliwe jest skrócenie czasu ocze-
kiwania pacjentów na wizyty w tych 
ośrodkach. 

W sytuacji ogromnego obciążenia 
szpitali i personelu medycznego z po-
wodu pandemii każda taka zmiana jest 
bardzo korzystna. Trzeba mieć nadzieję, 
że będą wprowadzane w kolejnych pro-
gramach lekowych i że będą to zmiany na 
stałe. Co rok mamy do czynienia z dużym, 
sezonowym obciążeniem placówek me-
dycznych z powodu grypy i innych cho-
rób górnych dróg oddechowych. Każde 
zmniejszanie biurokracji oraz unikanie 
zbędnych wizyt pacjentów przyczynia się 
do poprawy sytuacji w szpitalach. 

Pozytywne zmiany w programie lekowym dla pacjentów z astmą ciężką

materiał powstał we współpracy z GSK
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WYWIADOWNIA

 Oceniając rozwój terapii neurologicznych 
można być optymistą?
— Neurologia przestała być „depresyjną" 
dziedziną medycyny. Pojawiło się naprawdę 
dużo nowych terapii, które dały nam narzę-
dzia przeciwko chorobom, których wcześniej 
nie mogliśmy skutecznie leczyć. Potrafiliśmy 
diagnozować — ale po diagnozie niewiele 
można było zrobić. Teraz mamy możliwości 
działania. Niewątpliwie ostatnie 20 lat w neu-
rologii — to pod tym względem bardzo dobry 
okres.

— O co walczymy, dokąd zmierzamy w neu-
rologii?
— Z jednej strony dążymy do tego, aby opra-
cować leczenie przyczynowe, które zahamuje 
progresję albo powstrzyma ją w fazie przed-
objawowej. Z drugiej strony opracowujemy 
terapie, które będą skuteczne i wygodne dla 
pacjentów — widać to chociażby w zastępo-
waniu wlewów dożylnych lekami doustnymi, 
opracowywaniu postaci leków o przedłużo-
nym uwalnianiu. Kolejnym celem są terapie 
objawowe, na przykład w neuropatiach, 
stwardnieniu rozsianym, które są komplemen-
tarne do leczenia przyczynowego, o ile jest 
ono możliwe. Zwracamy więc coraz większą 
uwagę na komfort życia.

— Stwardnienie rozsiane jest ważne popula-
cyjnie.
— Na SM rzeczywiście choruje bardzo wiele 
osób, zwłaszcza młodych. Aktualnie terapie 
immunomodulujące są prowadzone w ramach 
programów lekowych. Oczywiście nie da się 
uniknąć kolejek… Oprócz interferonów i octanu 
glatirameru mamy leki skuteczniejsze wobec 
postaci o cięższym przebiegu, no i pojawiło 
się też leczenie postaci pierwotnie postępują-
cej. Nie chcę promować konkretnych leków, 
ale wspomnę choćby o fumaranie dimetylu, 
fingolimodzie, teryflunomidzie, kladrybinie, czy 
przeciwciałach monoklonalnych, jak na przy-
kład natalizumab, alemtuzumab czy okrelizu-
mab. Przełomem było niewątpliwie pojawienie 
się terapii dla postaci pierwotnie postępującej 
stwardnienia rozsianego, która wiąże się ze 
stopniowym narastaniem niesprawności, cza-
sami w dość szybkim tempie. 

— Czyli leki biologiczne.
— Przeciwciała monoklonalne — to kategoria 
leków, które okazały się skuteczne w wielu neu-
rologicznych chorobach, ostatnio na przykład 
w leczeniu migreny. Próbuje się je stosować 
także w chorobie Alzheimera i w chorobie Par-
kinsona, w cięższych postaciach chorób autoim-
munologicznych, w których sterydoterapia lub 
immunoglobuliny nie działają. 

— W terapii SM na razie staramy się po-
wstrzymywać postęp choroby. 
— Obecne terapie są w stanie głównie zapobie-
gać progresji zmian deminizacyjnych. W mniej-
szym stopniu wpływają na procesy neurodege-
neracji, która odpowiadają za narastającą „w tle” 
niesprawność. Najlepsze byłoby leczenie, które 
zahamowałaby oba te mechanizmy. Na razie 
jednak największym sukcesem są terapie ogra-
niczające liczbę rzutów choroby. Mają jednak 
swoje wady — obarczone są ryzykiem powikłań, 
na przykład oportunistycznych infekcji, także 
ciężkich czy wystąpienia PML. 

— Czy coś się zmieniło w leczeniu zaburzeń 
ruchowych w ostatnich 20 latach?
— W leczeniu choroby Parkinsona pierwszym 
„przełomem” w Polsce była refundacja leczenia 
operacyjnego, czyli głębokiej stymulacji mózgu. 
Odstawaliśmy pod tym względem od innych 
krajów, ponieważ bardzo kosztowne i nierefun-
dowane było leczenie zaawansowanych stadiów 
choroby duodopą i apomorfiną. Teraz w wy-
branych specjalistycznych ośrodkach możliwy 
jest wybór jednej z tych terapii. Jest ona jednak 
zarezerwowana dla dość nielicznej grupy cho-
rych i jest to nadal leczenie objawowe, a my nie 
dysponujemy lekami, które pozwoliłyby na wy-
leczenie, albo całkowite zahamowanie progresji. 
Możemy jednak poprawić stan chorego, znaczą-
co podnieść jego komfort życia, a poprawa jest 
odczuwalna przez co najmniej kilka lat. 

— Leczenie migreny, również bardzo ważne 
populacyjnie? 
— Oczywiście jest to choroba bardzo częsta, 
w której jeszcze niedawno do przerwania ata-
ków mieliśmy do dyspozycji tryptany i mniej 
skuteczne niesteroidowe leki przeciwzapalne, 
a w profilaktyce leki przeciwpadaczkowe, jak na 

przykład topiramat. Ostatnio zaczęły się pojawiać 
nowe grupy leków. W profilaktyce możemy już 
stosować przeciwciała monoklonalne, skierowa-
ne przeciwko CGRP, czyli receptorowi peptydu 
związanego z genem kalcytoniny. Okazuje się, 
że w ciągu trzech miesięcy potrafią o połowę 
zredukować częstość napadów ciężkiej migreny. 
Już wkrótce do praktyki klinicznej mają wejść 
dwie nowe klasy leków skutecznych w przerywa-

niu epizodów migreny — ditany i gepanty. 

— Nie zapominajmy o Alzheimerze…
— Nowe terapie opracowywane do leczenia 
choroby Alzheimera też koncentrują się od pew-
nego czasu wokół przeciwciał monoklonalnych. 
W badaniach klinicznych oceniane były oczywiście 
leki z różnych grup, w tym inhibitory sekretaz, leki 
przeciwhistaminowe, antagoniści aminokwasów 
pobudzających, ale póki co żaden z tych leków 
nie został zarejestrowany. W praktyce klinicznej 
dysponujemy cząsteczkami, które pojawiły się 
w pierwszej dekadzie XXI wieku, czyli inhibitorami 
acetylocholiny esterazy, których działanie polega 
na hamowaniu rozkładu acetylocholiny i zwiększa-
niu jej ilości w ośrodkowym układzie nerwowym 
oraz memantyną, której mechanizm działania jest 
związany z aminokwasami pobudzającymi i recep-
torem NMDA dla glutaminianu. Są to terapie, które 
nie mają wpływu na proces patologiczny i nie są 
w stanie zahamować choroby. Można powiedzieć, 
że odsuwają progresję w czasie. Prowadzone są 
badania zmierzające do opracowania leków, które 
będzie można podawać w fazie przedklinicznej, 
czy na etapie łagodnych zaburzeń poznawczych, 
zanim pojawią się bardziej widoczne symptomy. 

— Można wskazać obiecujące kierunki badań 
przygotowujących nowe terapie?
— Bardzo obiecująca jest koncepcja wykorzysty-
wania oligonukleotydów antysensownych. To są 
peptydy w różny sposób wpływające na ekspresję 
DNA i zmniejszające powstawanie patologicznych 
białek. Próbuje się je stosować na przykład dystrofii 
Duchenne'a czy stwardnieniu zanikowym bocz-
nym. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii aktualnie 
trwają badania kliniczne z wykorzystaniem terapii 
genowej w chorobie Huntingtona. Są także przy-
miarki do zastosowania oligonukleotydów antysen-
sownych w chorobie Alzheimera. Badania dotyczą 
właściwie wszystkich obszarów neurologii. 

Przeciwciała 
monoklonalne 
— to kategoria 
leków, które 
okazały się 
skuteczne 
w wielu 
neurologicznych 
chorobach, 
ostatnio  
na przykład 
w leczeniu 
migreny.

NEUROLOGIA 
PRZESTAŁA BYĆ 
DEPRESYJNA
Z jednej strony dążymy do tego, aby opracować leczenie przyczynowe,  
które zahamuje progresję choroby albo powstrzyma ją w fazie  
przedobjawowej. Z drugiej strony opracowujemy terapie, które będą  
skuteczne i wygodne dla pacjentów — widać to chociażby w zastępowaniu 
wlewów dożylnych lekami doustnymi, opracowywaniu postaci leków 
o przedłużonym uwalnianiu — mówi prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz,  
dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 
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Zanieczyszczone powietrze nas zabija

Na każde 100 tysięcy Polaków, 122 umiera przed-
wcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza py-
łem o cząsteczkach PM 2,5. Jak alarmuje Europejska 
Agencja Środowiska, Polska ma najwyższy w Europie 
poziom zanieczyszczenia powietrza.

Walcząc z covidem, zwalczamy grypę

Środki zastosowane w ra-
mach walki z pandemią ko-
ronawirusa przyczynią się 
do ograniczenia liczby 
zachorowań i zgonów na 
grypę oraz jej powikłania. 
Polski Instytut Ekonomicz-
ny przewiduje, że liczba 
zachorowań zmniejszy się 
o 25 proc., czyli o 700 ty-
sięcy przypadków.
Prognozowana liczba za-
chorowań na grypę w se-
zonie 2020-2021, w sytua-
cji trwającej pandemii oraz 

obowiązujących obostrzeń wynosi 2,31 mln. „Według pro-
gnozy 986 tys. osób będzie szukało profesjonalnej pomo-
cy medycznej oraz 31 tys. będzie hospitalizowanych z po-
wodu grypy. Liczba zgonów związanych z grypą wyniesie 
4,36 tys." — podaje PIE.

W normalnej sytuacji liczba zachorowań wyniosłaby 
3,04 mln. 1,3 mln osób szukałoby profesjonalnej pomocy 
medycznej, co skutkowałoby 41 tys. hospitalizacji, a licz-
ba zgonów wyniosłaby 6,1 tys. A zatem liczba zachoro-
wań zmniejszy się o 25 proc., śmiertelność zmniejszy się 
o 29 proc., liczba hospitalizacji zmniejszy się o 25 proc.
Autorzy raportu wyliczyli bezpośrednie, pośrednie i cał-
kowite koszty grypy. „W scenariuszu pandemicznym, wy-
niosą one odpowiednio 493 mln zł, 2,6 mld zł i 3,1 mld 
zł. W scenariusz niepandemicznym które wyniosły odpo-
wiednio 649 mln zł, 2,6 mld zł, oraz 3,3 mld zł" — czytamy 
w raporcie. A zatem koszt grypy w sezonie 2020-2021 nie 
powinien znacząco odbiegać od kosztów, które zaob-
serwowalibyśmy w normalnej sytuacji czy poniesionych 
w poprzednich sezonach.

8 tysięcy pacjentów leczonych osoczem

Z szacunkowych danych białostockiego RCKiK 
wynika, że osoby, które przechorowały COVID-19, 
do dokonały już 5,2 tys. donacji osocza, w trakcie 
których pobrano ponad 9,5 tys. jednostek osocza. 
Oznacza to, że podano je w terapii około ośmiu ty-
siącom osób. Nie zawsze jednej osobie podaje się 
tylko jedną jednostkę osocza. Białostockie RCKiK 
koordynuje oznaczanie przeciwciał w osoczu od 
ozdrowieńców z COVID-19. Centrum oznacza 
próbki osocza z całego kraju, sprawdza, czy da-
ne osocze ma odpowiednią ilość przeciwciał i czy 
można je zastosować w terapii.

Antykoncepcja zatruwa środowisko

Nawet niewielka ilość etynyloestradiolu — syntetycznego 
estrogenu używanego w większości doustnych środków 
antykoncepcyjnych — który trafia na koniec do wody, ma 
negatywny wpływ na organizmy wodne, a narażone na 
jego działanie ryby mają mniej potomstwa.

Młodzi zadymiają

Palenie wśród młodych 
ludzi zyskuje na popu-
larności. Były lata kiedy 
palenia stało się passé, 
teraz widzimy w różnych 
serialach, programach, 
teledyskach, sesjach 
zdjęciowych (nawet tych 
okładkowych), że papie-
rosy pojawiają się na no-
wo. Francuska Liga Walki 
z Rakiem kilka lat temu 
przeprowadziła bada-
nia, które mierzyły czas 
ekspozycji odbiorców 

telewizyjnych na widok papierosów i osób palących 
w różnych programach we Francji – wyniki były za-
trważające i pokazały jak często widok osoby palącej 
jest nam podprogowo wbudowywany w codzienny 
obraz rzeczywistości.

Piotr Arak Paweł Koczkodaj

M imo że wiele udało 
się w ostatnich la-

tach zmienić, odstajemy 
od europejskiej czołów-
ki, gdy chodzi o leczenie 
pacjentów cierpiących 
na reumatoidalne zapa-
lenie stawów. Są jednak 
nadzieje, że w ciągu 
najbliższych miesięcy 
uda się dystans nadrobić

Przyczyną niskiej 
dostępności leczenia 
biologicznego są zapi-
sy programu lekowego. 

„Obowiązują w nim rygorystyczne kryteria dopuszcza-
jące. W zasadzie adresowany jest on do ludzi o najcięż-
szym przebiegu choroby, u których w dotychczasowym 
leczeniu nie było satysfakcjonującej odpowiedzi na leki 

niebiologiczne” — mówi 
prof. Brygida Kwiatkow-
ska, zastępca dyrektora 
ds. klinicznych i kierownik 
Kliniki Wczesnego Zapale-
nia Stawów Narodowego 
Instytutu Geriatrii, Reuma-
tologii i Rehabilitacji.

Programy lekowe 
dotyczące RZS zawiera-
ją również ograniczenie 
czasowe. Wydłużenie 
okresu podawania leku 
jest istotnie utrudnio-
ne, prawie niemożliwe 

— „Choć to sprzeczne z zaleceniami klinicznymi” — pod-
kreśla dr Marcin Stajszczyk, przewodniczący Komisji ds. 
Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego 
Towarzystwa Reumatologicznego.

„Co do samego pro-
gramu są jednak dobre 
wiadomości. Gwałtow-
nie maleją jego koszty. 
Dla leków biologicznych 
pojawiły się zamienniki 
biopodobne. To skutko-
wało znaczącą obniżką 
cen, w wypadku niektó-
rych leków spadły one 
aż 80 proc. Pojawiło się 
zatem pole do wprowa-
dzenia do programu ko-
lejnych grup pacjentów” 
— mówi Izabela Obarska.

Leki biologiczne poprawiają kondycję zdrowotną pa-
cjentów, którzy mają umiarkowanie  zaawansowaną po-
stać choroby i według obecnych kryteriów nie kwalifiku-
ją się do refundacji leczenia biologicznego w programie 
lekowym. „Tymczasem leczenie biologiczne w umiarko-
wanej fazie choroby znacznie wydłuża okres aktywności 
zawodowej pacjentów. Dłużej pozostają na rynku pracy, 
rzadziej chodzą na zwolnienia, nie ma potrzeby wypłaca-
nia rent. Nie ma też kosztów leczenia powikłań RZS. Po-
stulat objęcia programem pacjentów w fazie umiarkowa-
nej zatem uzasadniony nie tylko ze względów medycz-
nych, ale i finansowych” — tłumaczy prof. Kwiatkowska.

Potwierdza to prof. Marek Brzosko, konsultant 
krajowy w dziedzinie reumatologii i prezes Polskiego 
Towarzystwa Reumatologicznego — „Administracyj-

ne określanie terminu 
i dawkowania leku jest 
sprzeczne z zaleceniami 
medycznymi. Lekarz po-
winien zachować takie 
instrumenty jak modyfi-
kacja dawek i terminów, 
by leczyć skuteczniej”.

Zgodnie z obliczenia-
mi Polskiego Towarzy-
stwa Reumatologicznego 
i Central and Eastern Eu-
ropean Society of Techno-
logy Assessment in Health 
Care (CEESTAHC) zniesie-

nie ograniczeń czasu leczenia dla wszystkich leków we 
wszystkich programach reumatologicznych nie będzie 
się wiązało z istotnym kosztem dla płatnika publicznego. 

Problemem jest też 
przygotowanie samych 
ośrodków reumatolo-
gicznych do przestawie-
nia leczenia RZS w Polsce 
na terapie biologiczne. 
„Niektóre ośrodki sięgają 
po nie chętniej, inne są 
bardziej konserwatywne. 
W obecnym programie 

uczestniczy 79 ośrod-
ków. Połowa pacjentów 
leczy się w 10 najaktyw-
niejszych, pozostałe są 
mniej aktywne” — mówi 
dr Jakub Gierczyński.

Zapisy programu RZS blokują upowszechnianie leków biologicznych

Brygida Kwiatkowska

Izabela Obarska

Marek Brzosko

Jakub Gierczyński

Marcin Stajszczyk



Łuszczyca 
w pandemii
Pandemia znacznie 
utrudniła funkcjo-
nowanie i dostęp 
do leczenia pacjen-
tów z łuszczycą. 
Oprócz typowych 
przeszkód, z jakimi borykają się pa-
cjenci, związanych z rozwiązaniami 
telemedycznymi i niemożnością 
dodzwonienia się do poradni, jest 
też duży problem z tym, że pierwsza 
wizyta u dermatologa nie może być 
rozliczona w ramach teleporady. 
Biorąc pod uwagę formalne kwestie, 
lekarze nie mogą przyjąć w ramach 
teleporady pacjenta przez telefon na 
pierwszej wizycie, ponieważ NFZ im 
za to nie zapłaci. Ten problem wska-
zywała już kilkakrotnie pani profesor 
Joanna Narbutt, konsultant krajowy 
w dziedzinie dermatologii. 

Kolejnym problemem jest to, że 
bardzo często pacjentowi z zaawan-
sowaną chorobą, który pojawia się 
u lekarza pierwszy czy drugi raz 
w ramach telewizyty, nie są zlecane 
badania ogólne oraz nie jest włącza-
ne leczenie. Nowi pacjenci, którzy 
od kilku miesięcy mają umiarkowaną 
bądź ciężką postać łuszczycy, czyli 
choroba zajmuje 50 proc. ciała albo 
więcej, nie mogą być kwalifikowani 
do leczenia biologicznego w ramach 
programów lekowych, ponieważ nie 
przeszli właśnie tych terapii ogólnych, 
które otwierają im drogę do kwalifika-
cji do programu lekowego. 

Pacjenci, którzy do tej pory byli lecze-
ni ogólnie, mają więc kontynuowaną 
terapię, ponieważ lekarze już wcześ-
niej im to zaordynowali albo są już 
leczeni w programie. Natomiast nowi 
pacjenci mają olbrzymi problem, że-
by „przeskoczyć” teleporady. Pogar-
sza się ich stan, depresja postępuje 
i zaczynają zamykać się w domach. 
Bardzo obawiam się o to, że ta sytu-
acja może zebrać poważne żniwo 
ze względu na ich stan psychiczny. 
Dużo mówi się o onkologii, kardio-
logii, ponieważ są to dziedziny, gdzie 
każdy z nas wie, że brak reakcji może 
doprowadzić do zgonu. 

W przewlekłych chorobach der-
matologicznych problemem jest 
brak statystyk, które mówiłyby, ile 
samobójstw jest popełnianych przez 
osoby na nie chorujące. Trudno jest 
więc odnieść się bezpośrednio do 
poważnych konsekwencji związa-
nych z chorowaniem na łuszczycę. 
Problemy z dostępem do lekarza 
i terapii ogólnych wpływają na stan 
psychiczny pacjentów. Zaniepokojeni 
są również członkowie rodzin osób 
zmagających się z łuszczycą, ponie-
waż depresja już w tym momencie 
stanęła ich bliskim na drodze do 
terapii. 
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NA AGENDZIE

w czerwonej strefie okiem pacjenta

a tymczasem w Brukseli

Marcin Piróg, prezes 
Biomed-Lublin
Immunoglobulina 
produkowana przez 
Biomed-Lublin z oso-
cza ozdrowieńców po 
SARS-CoV-2 wchodzi 
w fazę testów klinicz-
nych. 13 listopada 

2020 r. złożyliśmy wniosek o rozpoczę-
cie niekomercyjnych badań klinicznych 
w ramach projektu pt. „Badania nad wy-
tworzeniem swoistej immunoglobuliny 
ludzkiej z osocza dawców po przebytej 
infekcji wirusowej SARS-CoV-2 i jej za-
stosowaniem terapeutycznym u pacjen-
tów z COVID-19".

dr Michael Ryan,  
dyrektor WHO ds.  
sytuacji kryzysowych
Życie takie, jakie znali-
śmy, wydaje mi się bar-
dzo, bardzo możliwe, 
ale będziemy musieli 
w dalszym ciągu stoso-
wać zalecenia sanitarne, 

dystans społeczny. Szczepionki nie ozna-
czają braku COVID-19. Dodanie szczepio-
nek do naszych obecnych środków po-
zwoli nam naprawdę zmiażdżyć krzywą 
zachorowań, uniknąć lockdownów i uzy-
skać stopniową kontrolę nad chorobą. 

Sławomir Gadomski,  
wiceminister zdrowia 
Wydatki z Fundu-
szu Przeciwdziałania 
COVID-19 w 2020 roku 
wyniosą ok. 8 mld zł, 
bez kosztów ewentu-
alnego zakupu szcze-
pionek przeciw koro-

nawirusowi. Natomiast w I półroczu 
przyszłego roku wyniosą one kolejne 
9 mld zł.

prof. Andrzej Horban, 
główny doradca  
premiera ds. COVID-19
Obraz pandemii wy-
szedłby, gdybyśmy 
pomnożyli liczbę no-
wozdiagnozowanych 
przypadków przez 
pięć, bo od daw-
na wiemy, że tylko 

20 proc. ludzi ma objawy. A zatem 
około 100 tys. Polaków dziennie zaka-
ża się koronawirusem.

Adam Niedzielski,  
minister zdrowia 
Plan naprawczy mający 
pozwolić na nadgo-
nienie zaległości zdro-
wotnych, jakie powstają 
w związku z epidemią 
w opiece zdrowotnej 
i udzielanych świad-
czeniach, obejmie m.in. 

program badań profilaktycznych, zdjęcie 
limitów z całej specjalistyki, rozbudowę 
krajowej sieci onkologicznej i przygoto-
wanie takiej samej konstrukcji w zakresie 
chorób kardiologicznych oraz zwiększe-
nie nacisku na naprawę psychiatrii.

Grzegorz Ziemniak,  
Instytut Zdrowia  
i Demokracji
Aby oczekiwać od 
społeczeństwa 
wyrzeczeń, trzeba 
zarówno tłuma-
czyć po co, ale 

i dlaczego mają te wyrzeczenia po-
nosić. W narracji cały czas brakuje 
celu — do czego zmierzamy. Bo, 
że nie wrócimy do sytuacji sprzed 
COVID-19 wiemy już wszyscy aż 
za dobrze. Ponadto nie widać na 
horyzoncie nikogo, żadnego au-
torytetu, który mógłby to zaufanie 
przywrócić.

Alain Berset,  
minister zdrowia 
Szwajcarii
Ośrodki narciarskie 
w Szwajcarii będą 
otwarte, jeżeli bę-
dą spełniać ścisłe 
środki bezpieczeń-
stwa, mające ogra-
niczać transmisję 

koronawirusa. W Szwajcarii nadal 
można jeździć na nartach, to za-
wsze było naszym celem.

prof. Bartosz Łoza, 
kierownik Kliniki 
Psychiatrii WUM
Epidemia może być 
dla pokolenia mile-
nialsów momentem 
założycielskim. 
Pozwoli na zjedno-
czenie się tych, co 
przetrwają i zwy-

ciężą, bo przecież ten sukces nadej-
dzie, epidemia się skończy. To może 
być takie doświadczenie, jak dla po-
przednich pokoleń okres stanu wo-
jennego. Tak było też z pokoleniem 
Woodstocku, które w 1968 roku 
wydawało się nieodpowiedzialne, 
a chwilę później było pokoleniem 
prezesów i prezydentów.

Im więcej Europy w zdrowiu, tym więcej zdrowia w Europie
Podczas webinaru „Europejski plan walki 
z rakiem. Szanse dla Polski” prof. Bengt 
Jönsson z Swedish Institute for Healthca-
re Economics podał, że w ciągu ostatnich 
20 lat liczba zachorowań wzrosła o ok. 
50 proc. i tym samym nowotwory stały się 
przyczyną co czwartego zgonu w Euro-
pie. „Musimy być przygotowani na to, że 
wydatki na leczenie chorób nowotworo-

wych też będą rosły, natomiast koszty po-
średnie zmniejszają się wraz ze spadkiem śmiertelności. Jest 
to duża korzyść, którą udało się uzyskać”.

Natomiast europoseł Bartosz Arłukowicz 
kilkakrotnie podkreślał, że nowotwory — to 
nie jest już jedynie problem zdrowotny, ale 
cywilizacyjny. Ambicją europarlamentarnej 
Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem jest 
budowanie strategii postępowania w walce 
z nowotworami — „Państw członkowskich 
nie można do niczego zmusić, ale pande-
mia udowodniła, że Europa ma narzędzia, 

żeby zabezpieczyć wspólne zakupy np. respiratorów czy środ-
ków ochronnych, dezynfekcyjnych, a także szczepionek. Im 
więcej Europy w zdrowiu, tym więcej zdrowia w Europie”. 

„Koszty opieki onkologicznej — to 103 miliardy euro. Jeśli 
dołączymy do tego koszty pośrednie osiągniemy kwotę 173 mi-
liardów. Wszyscy widzimy, że wadą systemów w zakresie prze-
ciwdziałania nowotworom, i to dotyczy również Polski, jest 
fragmentacja działań, niewystarczająca koordynacja i poziom 
finansowania” — powiedział prof. Marcin Czech, prezes-elekt 
Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Dodał, że 
pandemia COVID-19 niestety zaciąga pewien dług zdrowotny. 
Za kilkanaście miesięcy zaczną pojawiać się skutki zmniejszonej 
liczby badań i zabiegów, w tym m.in. więcej powikłań nowo-

tworowych.
Doktor Bettina Ryll z Horizon Europe 
Cancer Mission Board przekonuje, że 
właśnie czas pandemii COVID-19 pozwo-
lił nam zrozumieć, że jeśli teraz Europa 
nie zacznie budować wspólnych działań, 
nie wiadomo, czy kiedykolwiek nauczy 
się współpracować w zakresie ochrony 
zdrowia.
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