
Na Mazowszu wystartuje pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej. 
W skład pilotażowej sieci wejdzie wojewódzki ośrodek 
koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu. 
Ośrodkiem koordynującym będzie Narodowy 
Instytut Kardiologii, kierowany przez prof. Tomasza 
Hryniewieckiego. Pilotaż na Mazowszu potrwa 
18 miesięcy. Po czterech miesiącach od startu  
ma być rozszerzony o dwa kolejne województwa. 
Pracujące w sieci ośrodki mają zapewnić 
kompleksową i skoordynowaną opiekę  
nad pacjentami z nadciśnieniem tętniczym 
opornym i wtórnym, niewydolnością 
krążenia, nadkomorowymi 
i komorowymi zaburzeniami rytmu 
i przewodzenia oraz zastawkowymi 
wadami serca.

Realizacja ustawy zakładającej wzrost wydat-
ków publicznych na zdrowie w Polsce do 6% 
PKB w 2024 roku jest niezagrożona, a w tym ro-
ku wyniosą one 5,3% zgodnie z planem — po-
wiedział podczas XV Forum Organizacji Pacjen-
ckich wiceminister zdrowia Sławomir Gadom-
ski. Zapewnienie padło podczas debaty na 
temat „Perspektywy finansowania ochrony 
zdrowia po pandemii", podczas której eksper-
ci przyznali, że gospodarka polska ucierpiała 
w ubiegłym roku mniej niż się spodziewano a w tym roku można 
oczekiwać odbicia.
Na optymizm jednak za wcześnie. Ogromne wydatki na tarcze an-
tykryzysowe mogły spowolnić proces zwolnień, ale niekoniecznie 
go zatrzymać. Są sektory, które nadal cierpią w wyniku obostrzeń 
i trudno przewidzieć jaki będzie finalny rachunek za kryzys. Tym 
bardziej, ze nie potrafimy w pełni oszacować kosztów społecz-
no-gospodarczych przedwczesnych zgonów oraz czasowej lub 
trwałej niezdolności do pracy wywołanych przez pandemię. 
To co wiemy już na pewno — to, że ubiegły rok przyniósł nam 
67 tysięcy nadmiarowych zgonów. To nie tylko ludzkie tragedie, 
ale także utrata przychodów gospodarstw domowych. Dalej ma-
my ogromne opóźnienia w diagnostyce i leczeniu które jak kula 
śnieżna narastają od początku epidemii oraz wzrost nierówności 
w dostępie do świadczeń medycznych.  
Kryzys niektórych sektorów oraz rosnąca chorobowość mogą 
przełożyć się na niższe od zakładanych wpływy ze składek do 
NFZ. Stąd powrót do dyskusji o podniesieniu składki zdrowot-
nej i oczekiwanie na dodatkowe dochody na przykład z opłaty 
cukrowej. 
Tymczasem nie tylko chodzi o to, aby kasa się zgadzała, ale także 
o to aby wydawać ją na świadczenia wysokiej jakości. Czeka nas 
ciekawy i trudny 2021 rok. 

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Wychodzi taniej dla sy-
stemu opieki zdrowotnej i daje większą szansę roz-
poznania choroby na jej początkowym etapie i wy-
leczenia pacjenta. Niby wszyscy to wiedzą, ale tak się 
jakoś składa, że się jednak nie udaje.
Główną przyczyną fiaska kolejnych planów i pro-
gramów profilaktycznych jest niska zgłaszalność na 
badania. Od lat poszukujemy świętego Grala profi-
laktyki. W 2006 roku uznano, że będzie to wysyłanie 
papierowych zaproszeń na badania przesiewowe. 
Przez 10 lat prowadzono program, narzekając na jego efekty i kosz-
ty. Zgłaszalność była wciąż niezbyt duża, ale … była. Jednak wtedy 
do akcji wkroczył GIODO i uznał, że korzystanie przez Ministerstwo 
Zdrowia danych NFZ do wysyłania zaproszeń łamie prawo, bo baza 
danych służy rozliczaniu, a nie zapraszaniu. Co z tego, że przez taką 
interpretację prawa dziesiątki tysięcy rodaków przedwcześnie pożeg-
nają się z tym światem...
Koszty spadły a księgowy się ucieszył — nie trzeba było ponosić 
kosztów zaproszeń wysyłanych pocztą. Pomimo zaangażowania 
ministerstwa w programy informacyjne i kampanie społeczne, pro-
filaktyka zaczęła jednak siadać coraz bardziej.
Problem w tym, że tego typu zachęty wymagają od pacjenta: a. świa-
domości, b. wykonania działania, c. poszukania placówki. Usabilty le-
vel hard — nie do przeskoczenia dla większości rodaków.
Po sprawdzeniu, że to nie działa, chyba najwyższa pora upo-
rządkować kwestie dostępu do danych osobowych. Trzeba 
umożliwić już nawet nie tylko ministerstwu, ale ośrodkom ba-
dań profilaktycznych korzystanie z danych — by mogły wysłać 
bezkosztowy mail lub sms. 
Warto też znieść absurdalny zakaz reklamy takich świadczeń. Aby po-
mimo pandemii ruszyła Narodowa Strategia Onkologiczna, potrze-
bujemy nowych metod i nowych technologi. Trudno robić wciąż to 
samo i oczekiwać innych — lepszych efektów.
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CO SIĘ DZIEJE

FAKTY KADRYPRAWO

3700 pozytywnych  
decyzji RDTL 

Minister Zdrowia otrzymał w ubiegłym 
roku 4 240 wniosków o wydanie zgody 
na pokrycie kosztów leku w ramach 
procedury ratunkowego dostępu do 
technologii lekowych.
W 2020 roku wydano łącznie około 
3700 zgód. Wydane przez MZ zgody 
na pokrycie kosztów leku w ramach 
procedury RDTL w 2020 roku doty-
czyły zakupu leków na łączną kwotę 
175 002 190,70 zł brutto.

Początek badań polskiej 
immunoglobuliny

Pierwsi pacjenci otrzymali w ramach 
badania klinicznego polską immuno-
globulinę anty SARS-CoV-2,  wyprodu-
kowaną przez Biomed Lublin. Projekt 
jest prowadzony przez Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lub-
linie przy współpracy z Instytutem He-
matologii i Transfuzjologii w Warsza-
wie oraz Biomed — Lublin Wytwórnią 
Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie. 
Pierwszych wniosków z badań może-
my się spodziewać za kilka miesięcy.

Bardzo tanie leki

Średnia cena jednej tabletki leku 
generycznego sprzedawanego 
w kanałach szpitalnym i aptecznym 
w Polsce wynosi 10 eurocentów i jest 
w grupie najniższych w Unii Euro-
pejskiej. Drożej jest nawet na Litwie, 
Łotwie, Węgrzech, Słowacji, w Bułgarii 
i Czechach. Średnia cena w Unii Eu-
ropejskiej to 18 eurocentów.
„W porównaniu do innych krajów 
osiągnęliśmy w Polsce już bardzo 
niskie ceny leków dla pacjenta i płat-
nika. Dalsze ich obniżki grożą jednak 
brakiem farmaceutyków w aptekach. 
Optymalizując koszty trzeba uwzględ-
niać ryzyko, gdyż może to skutkować 
niedostępnością nawet kilkuset leków 

na rynku" — mówi Michał Pilkiewicz, 
dyrektor IQVIA.

2,5 miliona e-skierowań 
przez miesiąc

W pierwszym miesiącu obowiązywa-
nia skierowań w postaci elektronicznej 
lekarze wystawili ich blisko 2,5 mln.  
Centrum e-Zdrowia informuje, że śred-
nio dziennie lekarze wystawiają ich 
niemal 150 tys. Przez miesiąc wzrosła 
też o 20 proc. liczba podmiotów leczni-
czych, w których pacjenci mogą zreali-
zować e-skierowania. 
Do momentu wejścia w życie obowiąz-
ku wystawiania e-skierowań lekarze 
wystawili ich ponad 7,8 mln. Z danych 
CeZ wynika, że e-skierowanie wysta-
wia obecnie 74 proc. placówek me-
dycznych, a 63 proc. jest gotowych do 
ich realizowania.

W czasie pandemii  
Polacy tyją

Czas lockdownu i telepracy sprzyjał 
tendencji Polaków do tycia. Według 
raportu NIZP — PZH w czasie pandemii 
przytyło 28,3 proc. Polaków. Podobna 
liczba badanych — 34,3 proc. — ograni-
czyła swoją aktywność fizyczną.

Brak ruchu w lockdownie 
jest zabójczy

Spadek aktywności fizycznej podczas 
pandemii może dodatkowo zwięk-
szyć śmiertelność. Liczba zgonów 
z różnych przyczyn może wzrosnąć 
o 1,7 mln rocznie na całym świecie 
— wynika z analizy, którą publikuje pis-
mo Frontiers of Endocrinology.

Przeczyściło się,  
ale na krótko

Po gwałtownych spadkach emisji 
dwutlenku węgla na początku pande-
mii, w drugiej połowie roku tendencja 
zaczęła się odwracać. Jednocześnie 
zaobserwowano zmniejszenie obcią-
żenia zdrowotnego, powodowanego 
chorobami związanymi zanieczysz-
czeniem powietrza. W 2020 r., po raz 
pierwszy od dziesięcioleci, globalna 
emisja dwutlenku węgla spadła i to aż 
o 6,4 proc — podaje magazyn Nature. 
Oznacza to, że do środowiska przenik-
nęło go mniej o 2,3 miliarda ton. 
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29 dni to za mało

 Rozporządzenie wydane przez 
ministra zdrowia 26 października 
2020 r. dało zaledwie 29 dni robo-
czych na przygotowanie rozwiązań 
wynikających z wejścia w życie 
nowych zasad. „W tak krótkim cza-
sie nie jest możliwe przygotowanie 
nawet zmian koncepcyjnych, a co 
dopiero wdrożenie koniecznych 
rozwiązań księgowych i informa-
tycznych" — piszą przedstawiciele 
organizacji zrzeszających "tysiące 

podmiotów leczniczych".

Ugoda po 10 latach

Zakończył się wieloletni spór o odszkodowanie i zadość-
uczynienie między rodziną obywatelki Szwecji a szpitalem 
w Gdańsku. Kobieta w 2010 r. przeszła operację powiększenia 
piersi, po której doznała ciężkiego uszkodzenia mózgu i do 
dziś jest w stanie wegetatywnym.
Proces rozpoczął się w maju 2013 r. przed Sądem Okręgowym 
w Gdańsku. Prawnicy Szwedki żądali od Copernicus Podmiot 
Leczniczy w Gdańsku ok. 6 mln zł odszkodowania i zadość-
uczynienia. Między stronami doszło do ugody i sąd umorzył 
postępowanie. Wypłata składa się z dwóch części: zadość-
uczynienia i renty miesięcznej, kwoty nie zostały ujawnione.

Respiratory były czyste

Przy umowie na zakup respirato-
rów przez ministerstwo zdrowia 
od firmy E&K była pozytywna 
rekomendacja CBA — poinfor-
mował przewodniczący sejmo-
wej komisji ds. służb specjalnych 
poseł Waldemar Andzel (PiS). 
Wykluczono powiązania korup-
cyjne między kierownictwem 
resortu a firmą.

350 tys. odszkodowania za błąd medyczny 

Sąd Okręgowy w Kaliszu przyznał 19-letniej kobiecie 
350 tys. zł zadośćuczynienia za błąd medyczny popełniony 
przez przychodnię lekarską w Nowych Skalmierzycach 
15 lat temu. Przychodnia oraz ubezpieczyciel mają pokryć 
też koszty sądowe w wysokości 19 tysięcy złotych.
„Sąd obciążył przychodnię odpowiedzialnością na przyszłość. 
Proces leczenia w tym zdarzeniu nie został zakończony i coś 
może się jeszcze pojawić. Jest to zabezpieczenie dla pokrzyw-
dzonej na poczet przyszłych chorób z tym związanych, które 
nie ujawniły się w trakcie wydawania wyroku" — powiedziała 
sędzia Edyta Janiszewska.
Do zdarzenia doszło w 2006 roku w przychodni lekarskiej 
w Nowych Skalmierzycach k. Kalisza. Do lekarza rodzinnego 
zgłosili się rodzice z 4-letnią wówczas córeczką, informując 
o swoich obawach dotyczących zdrowia dziecka. Ostatecznie 
czterolatka trafiła na oddział kardiologiczny kaliskiego szpi-
tala, gdzie stwierdzono zawał mięśnia sercowego. Kilka dni 
później dziewczynka doznała udaru, który spowodował paraliż 
i niedowład prawej strony ciała.

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

Ewa Krajewska  
nowym GIF

Nowa Inspektor jest 
magistrem farmacji, 
absolwentką War-
szawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego oraz 
Szkoły Biznesu Poli-
techniki Warszawskiej 
i Uniwersytetu War-
szawskiego. Od marca 
2020 r. pełniła funkcję 

zastępcy dyrektora Departamentu Polityki 
Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdro-
wia. Była także członkiem Komitetu Steru-
jącego Wspólnymi Zakupami w KE.

Dziennikarze  
roku pandemii

Stowarzyszenie Dzien-
nikarze dla Zdrowia 
przyznało nagrody 
w kategorii głównej 
za artykuły interneto-
we, audycje radiowe, 
programy telewizyjne 
i artykuły prasowe. 
W każdej z nich za 
swoją pracę i zaanga-
żowanie wybierany 

jest Dziennikarz Medyczny Roku oraz 
laureaci nagród i wyróżnień.
Za artykuły internetowe w minionym 
roku doceniono redaktora Zbigniewa 
Wojtasińskiego z Serwisu Naukowego PAP 
i portalu mZdrowie.pl, który otrzymał tytuł 
Dziennikarza Medycznego Roku 2020.
Za audycje radiowe takim samym tytułem 
nagrodzono ex aequo redaktor Ewę Podol-
ską za publicystykę w Radiu TOK FM oraz 
redaktor Barbarę Kozłowską za newsy 
w Polskim Radiu Rzeszów.
Za artykuły prasowe tytuł Dziennikarza 
Medycznego Roku 2020 otrzymał redaktor 
Wojciech Moskal z Gazety Wyborczej.
Za programy telewizyjne nagrodzono ex 
aequo redaktor Wiolettę Długosz-Leoń-
czuk w kategorii news z TVP3 Warszawa 
i redaktora Jacka Michalaka w kategorii 
publicystyka z TVP Poznań.

Prezydent Andrzej 
Duda powołał Radę 
ds. Ochrony Zdrowia, 
której zadaniem bę-
dzie przygotowanie 
strategii funkcjono-
wania służby zdrowia 
po zakończeniu 
pandemii COVID-19. 
Przewodniczącym 
rady został prof. Piotr 

Czauderna. W jej skład weszli także: 
Grażyna Ignaczak-Bandych, dr Marek 
Balicki, prof. Maciej Banach, Sabina 
Bigos-Jaworowska, dr Maciej Dercz, gen. 
dyw. prof. Grzegorz Gielerak, prof. Ewa 
Marcinowska-Suchowierska, Maria Och-
man, dr Aurelia Ostrowska, dr Jarosław 
Pinkas, prof. Piotr Przybyłowski, prof. Piotr 
Radziszewski, dr Marek Styczkiewicz, 
Michał Sutkowski, dr Jan Szczegielniak, 
prof. Jerzy Walecki, Krystyna Wech-
mann, a także dr Konrad Dziobek, prof. 
Waldemar Priebe, prof. Krzysztof Pyrć.
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Plan centralizacji szpitali pojawił się teraz trochę 
deus ex machina. Dla jasności — system szpitalni-
ctwa w Polsce, po latach hodowania patologicz-
nych i aspołecznych mechanizmów pozornie tylko 
mających na celu zaspokojenie gwarancji świad-
czeń dla wszystkich obywateli, wymaga ogromnej 
i głębokiej reformy. Wymaga jednak przede wszyst-
kim mądrej koncepcji i wskazania docelowego 
kształtu całego systemu ochrony zdrowia, tudzież 
przeprowadzenia procesu odwracania piramidy 
świadczeń — procesu odwrotnego do proponowa-
nego kierunku.
Wszyscy obserwatorzy i analitycy rynku zdrowot-
nego zastanawiają się, dlaczego akurat teraz, przy 
nieprzemijającej pandemii i codziennie padają-
cych ze wszystkich mediów hiobowych wieściach 
o brakach szczepionek, bałaganie organizacyjnym, 
buncie przedsiębiorców, rząd postanowił otworzyć 
jeszcze jeden front konfliktu z samorządami i spo-
łecznościami lokalnymi.
Dodatkowo, rozmawiamy trochę o ptaku Dodo 
— nie ma konkretów, a z komunikatów ministerstwa 
jak na razie wynika bardzo mało: po pierwsze, że 
jest taki pomysł, po drugie, że na „pierwszy ogień” 
mają pójść szpitale powiatowe (tych w Polsce jest 
najwięcej), po trzecie, że 23 grudnia ukazało się za-
rządzenie ministra zdrowia ”w sprawie utworzenia 

Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legis-
lacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów 
leczniczych wykonujących działalność leczniczą 
w rodzaju świadczenia szpitalne”, po czwarte, 
że Zespół ma opracować założenia rozwiązań 
dotyczących restrukturyzacji publicznych szpital 
w 8 obszarach (w tym restrukturyzacja i przekształ-
cenia właścicielskie z konsolidacją i przeprofilowa-
niem) i po piąte, że założenia projektu będą przed-
stawione do końca lutego a projekt ustawy będzie 
gotowy do końca maja tego roku.
Tak więc nie pozostaje na razie nic innego jak 
oczekiwać na konkrety i apelować do ministra i rzą-
du, by nie uczynili z tego projektu politycznej amu-
nicji na wybory samorządowe w 2023 roku. 
Chaos w zarządzaniu sytuacją kryzysową związaną 
z Covid, szczepieniami, brakiem koncepcji ratowa-
nia systemu ochrony zdrowia pokazuje, że to nie 
jest moment na wywracanie do góry nogami syste-
mu szpitalnego. Potrzeba głębokiej reformy, ale nie 
można ryzykować życia pacjentów wprowadzając 
dodatkowe zamieszanie i prowokując niepoko-
je społeczne związane z zapowiedzią likwidacji 
szpitali powiatowych i centralizowaniem funkcji 
zarządczych w trakcie kolejnych nadchodzących 
fal pandemii i w sytuacji takiego osłabienia całego 
systemu ekonomicznego państwa.

E-recepta począwszy od stycznia 
2020 roku stanowi obowiązko-
wą, powszechną formę recepty. 
Jej wprowadzenie było bez wąt-
pienia osiągnięciem, ograniczają-
cym negatywne skutki lockdow-
nu dla pacjentów, umożliwiając 
im utrzymanie ciągłości terapii 
pomimo utrudnionego dostępu 
do stacjonarnych świadczeń. 
W obecnej sytuacji szczególnego znaczenia 
nabiera również możliwość dodania nowej funk-
cjonalności do e-recepty, która umożliwiłaby 
wypisywania leków z listy „S”, czyli dla pacjentów 
75+, przez lekarzy specjalistów. Konieczne jest 
jak najszybsze wdrożenie tego rozwiązania. 
W aspekcie prawnym jest ono możliwe do na-
tychmiastowej realizacji.
Doświadczenia innych krajów wskazują, że e-re-
cepta może stanowić doskonałe narzędzie nie 
tylko w zakresie cyfryzacji dotychczas „papiero-
wego” procesu wystawiania recept, lecz również 
w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i jakości 
opieki nad pacjentami. 
Przykładowo, e-recepty w innych krajach przy-
pominają lekarzowi o czynnikach istotnych 
z perspektywy terapii lekowych — np. o tym, że 
pacjent jest uczulony na daną substancję lub 
że jest w ciąży. Niektóre systemy mają również 
funkcjonalności umożliwiające ostrzegania le-
karza o ryzyku nadużywania określonych grup 
leków przez pacjenta.  
Istotną funkcjonalnością, o którą polski system 
e-recept mógłby być rozszerzony, są również 
przypomnienia o upływie terminu ważności re-
cepty. Obecnie e-recepty są co do zasady waż-
ne przez 30 dni od ich wystawienia. Po upływie 
tego terminu pacjent już ich nie zrealizuje, o ile 
lekarz nie oznaczy późniejszego terminu, od któ-
rego e-recepta może zostać zrealizowana. 
Lekarze często stosują to rozwiązanie w przy-
padku wystawiania recept na leki stosowane przy 
leczeniu chorób przewlekłych. W takich okolicz-
nościach tym bardziej pożądane w celu zapew-
nienia adherance pacjentów do terapii, byłoby 
rozszerzenie istniejącej infrastruktury e-recepty, 
tak aby pacjenci mogli otrzymywać informację 
przypominającą mu o terminie realizacji recepty 
i konieczności uzyskania nowej recepty.  

KOMENTARZE

Afera ze szczepionkami załatwianymi pokątnie dla 
„tych lepszych" pokazała patologie i  nierówności 
w naszym systemie. Bogacze, celebryci czy aktorzy 
wepchali się bez kolejki. Żeby jeszcze sobie tę szcze-
pionkę kupili — stać ich przecież. Ale nie, załatwili so-
bie w publicznej przychodni, za publiczne pieniądze. 
Odrażające są ich tłumaczenia — czują się lepsi, waż-
niejsi, wybrani, usprawiedliwieni, hejtowani... 
Słuchałem wywiadu z panią Krystyną Jandą. Wcale 
nie pokrętne tłumaczenia dotyczące szczepionek 
zrobiły na mnie największe wrażenie. Najgorsze 
było coś, na co dziennikarz nie zwrócił w ogóle 
uwagi. Otóż pani Janda powiedziała, że ona i jej 
znajomi po prostu zawsze mogą liczyć na pomoc 
WUM. Jeśli tylko jest jakaś potrzeba, jedziemy do 

WUM, bo oni zawsze nam pomogą — tłumaczyła 
jak coś oczywistego. 
Tak to działa od lat. Załatwianie po znajomości, bez 
kolejki, czegoś, na co zwykły obywatel czeka mie-
siącami albo latami. Nikt tego jakoś nie dostrzegał, 
nie piętnował, dziennikarze nie robili jedynek w wia-
domościach. Trzeba było dopiero pandemii i szcze-
pionek na COVID, żeby zauważyć tę patologię.   
Dzisiaj 78-letnia emerytka z minimalną emeryturą 
płaci 4400 zlotych na prywatną operację nad-
garstka, bez której nie będzie w stanie normalnie 
funkcjonować. Gdyby miała czekać w kolejce "na 
NFZ", trwałoby to półtora roku. Nie dożyłaby bez 
sprawnej ręki, podniosłaby statystyki zgonów. Ale 
nie ma znajomości. 

GRUPA „ZERO PRZYZWOITOŚCI"

REFORMA SZPITALI — TAK, ALE NIE TERAZ I NIE TAK

E-RECEPTA 2.0

Krzysztof Jakubiak

Grzegorz 
Ziemniak  

Partner Instytutu 
Zdrowia i Demokracji, 

Wydawca Market Brief, 
CoronaFlash24

WYKRES NUMERUMEM NUMERU 

Nawet nie wiedziałem, że Janda i Miller po godzinach 
pracują na oddziałach covidowych, a tutaj takie miłe 
zaskoczenie. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!
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Autorzy rekomendują wybór priorytetowych dzie-
dzin w zakresie chorób neurologicznych w opar-
ciu o analizę z uwzględnieniem wielu kryteriów. 
Ich zdaniem należy brać pod uwagę liczebność 
populacji, dostępność opcji terapeutycznych, ob-
ciążenie społeczne niepełnosprawnością i śmier-
telnością oraz kosztami.

Wskaźniki obciążenia społecznego choroba-
mi w UE i w Polsce w latach 2000-2019, pokazują, 
że to właśnie choroby neurologiczne zanotowały 
największy przyrost wśród wszystkich analizowa-
nych kategorii.

Obciążenie chorobami neurologicznymi 
w Polsce warto też analizować z uwzględnieniem 
wskaźnika DALY (lata życia skorygowane niepełno-
sprawnością). Najczęściej przyczyniają się do nich 
udary mózgu, zespoły bólowe (wśród nich migre-
na), zespoły otępienne (przede wszystkim choroba 
Alzheimera) oraz zapalenie opon mózgowych.

Na przestrzeni lat 2000-2019 zaobserwowa-
no w Polsce wzrost obciążenia tym wskaźnikiem 
oraz zwiększenie się częstotliwości występowa-
nia większości chorób neurologicznych. Wyjątek 
w tym zakresie stanowią stwardnienie rozsiane 
oraz udary — zmiana podejścia na bardziej inter-
wencyjne zaczęła przynosić korzyści.

Udar niedokrwienny, występujący najczęściej 
wśród chorób naczyniowych mózgu, w 30 proc. 
przypadków kończy się zgonem. W Polsce udaru 
niedokrwiennego doznaje rocznie około 80 tys. 
pacjentów. Większym ryzykiem śmiertelności 
charakteryzują się udary krwotoczne, które prze-
biegają gwałtowniej — w Polsce dotyczą one kil-
kunastu tysięcy pacjentów w ciągu roku.

Polacy często cierpią też z powodu bólów 
głowy, a w szczególności migreny. Zmaga się 
z nią obecnie nawet 15 proc. społeczeństwa. 
Szczególne wyzwanie terapeutyczne i społecz-
ne stanowi migrena przewlekła (utrzymująca 
się częściej niż 15 dni w miesiącu) — dotycząca 
2-3 proc. ludności. 

Bezpośrednie i pośrednie koszty chorób neu-
rologicznych w Europie sięgają poziomu 336 mld 
euro rocznie. Z racji konieczności długotermi-
nowej opieki największy koszt generują choroby 
przewlekłe, m.in. otępienia (105 mld euro), udary 
(64 mld euro) oraz bóle głowy (43 mld euro). 

Liczba nowych substancji, zarejestrowanych 
w neurologii na przestrzeni poprzedniej dekady 
przez FDA, stopniowo ulegała zwiększeniu. Udział 
procentowy nowych substancji czynnych w neu-
rologii w 2020 roku wyniósł 17 proc. W latach 
2010-2020 dla samego stwardnienia rozsianego 

FDA wprowadziło do obrotu aż 12 nowych leków.
Dane z krajów Unii Europejskiej nie są już tak 

optymistyczne, ponieaż liczba leków rejestrowa-
na przez EMA jest dużo niższa od tej, którą reje-
struje FDA. W 2020 roku dopuszczono zaledwie 
trzy nowe substancje czynne w neurologii (liczba 
nowych dopuszczonych czynnych substancji na 
pozostałe wskazania wyniosła 33).

W listopadzie 2020 roku działało w Polsce 
11 programów lekowych dotyczących chorób 
neurologicznych. Niestety w ubiegłym roku nie 
podjęto żadne decyzji o refundacji nowych leków 
na te schorzenia.

Tymczasem w ciągu ostatnich 12 miesięcy za-
twierdzono do refundacji 18 nowych cząsteczek, 
które nie mają wskazań w neurologii. Na uwagę 
zasługuje również bardzo długi czas upływający 
od rejestracji nowej molekuły przez EMA do re-
fundacji w programach lekowych chorób neuro-
logicznych w Polsce — wynosi on średnio nawet 
kilka lat.

Wpływ na tak znaczne opóźnienie ma czas 
upływający od momentu rejestracji nowego leku 
przez EMA do zlecenia przez producenta oceny 
nowej technologii przez Agencję Oceny Techno-
logii Medycznych i Taryfkacji. Minimalnie jest to 
184 dni, ale średnio trwa 5,5 roku. 

Z drugiej strony na przestrzeni ostatnich lat 
widać stopniowy wzrost wydatków Narodowego 
Funduszu Zdrowia na programy neurologiczne. 
Stanowią one obecnie ok. 14 proc. wszystkich wy-
datków na programy lekowe finansowane przez 
NFZ. Jednocześnie w latach 2016 — 2019 wzrosła 
liczba pacjentów objętych programami neurolo-
gicznymi.

Raport: Rozwój terapii lekowych w leczeniu chorób 
neurologicznych. Nowości. Innowacje. Przełomy
Wprowadzanie najnowszych metod leczenia chorób neurologicznych 
wymaga w Polsce przyspieszenia — wynika z raportu przygotowanego  
przez Modern Healthcare Institute. Autorami raportu są: prof. Konrad 
Rejdak, prof. Marcin Czech, dr Jakub Gierczyński, dr Magdalena Władysiuk 
i Krzysztof Jakubiak.

prof. Konrad Rejdak,  
prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

W edług danych światowych, choroby 
neurologiczne są pierwszą przyczyną 

niepełnosprawności, czyli lat korygowanych 
niesprawnością, określaną wskaźnikiem 
DALY.  W krajach rozwiniętych poprawia się 
przeżywalność chorych, co oczywiście bar-
dzo cieszy. Jednak choroby neurologiczne 
globalnie stanowią drugą przyczynę zgonów 
wśród wszystkich jednostek chorobowych. 
To pokazuje, z jak wielkim problemem ma-
my do czynienia. Cztery najważniejsze, 
najpoważniejsze grupy chorób, które mają 
wpływ na te statystyki to przede wszyst-
kim udary mózgu, zespoły bólowe, wśród 
nich migrena, zespoły otępienne, a przede 
wszystkim choroba Alzheimera oraz choroby 
zapalne ośrodkowego układu nerwowego. 
W Polsce mamy około 4 tys. neurologów, co 
w porównaniu z innymi krajami jest pośrod-
ku skali w przeliczeniu na liczbę mieszkań-
ców. Dostrzegamy jednak niepokojące zjawi-
sko — tylko połowa z nich pracuje w systemie 
publicznym, a dodatkowo — w dużej mierze 
— są te osoby już w wieku emerytalnym. Cały 
system opiera się na niewielkiej liczbie spe-
cjalistów, którzy muszą się zmagać się z naj-
większymi wyzwaniami: opieką nad osobami 
w ciężkim stanie, ostrymi chorobami. Nie ma 
takiego szpitala wielospecjalistycznego, który 
może się obyć bez pracy neurologa, szczegól-
nie na oddziale ratunkowym czy w leczeniu 
osób z wielochorobowością.
Stoi przed nami wiele wyzwań jeśli chodzi 
o choroby zapalne ośrodkowego układu 
nerwowego. W chorobach neurozwyrod-
nieniowych czekamy na skuteczne terapie 
przyczynowe. W chorobie Parkinsona istnieją 
już technologie pozwalające dostarczać leki 
w sposób ciągły i poprawiać ich efektywność, 
ale wszyscy marzą o wyleczeniu, o zatrzyma-
niu procesu chorobowego. Bardzo potrzebne 
są terapie w obszarach nowotworów mózgu. 
Tu niestety postęp jest dość wolny, a bardzo 
oczekiwany. Obszar nadal niezaspokojony 
— to migrena, bóle głowy, gdzie nie mamy 
refundowanych terapii od lat. 
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Raport: Rozwój terapii lekowych w leczeniu chorób 
neurologicznych. Nowości. Innowacje. Przełomy

Jednocześnie cieszy, że ponad 90 le-
ków znajduje się w trakcie badań kli-
nicznych, jak na przykład w chorobie 
Alzheimera, Parkinsona, padaczce, 
zaburzeniach genetycznych różnego 
typu. Wiele grup chorych już skorzy-
stało z dobrodziejstw technologii, ale 
czekamy na nowe, jeszcze bardziej 
skuteczne terapie działające przyczy-
nowo. W przypadku leczenia udarów  
chcemy usprawniać funkcjonujący już 
system, ale też wzbogacić paletę tera-
peutyczną o leki naprawcze. I na ko-
niec choroby neurozwyrodnieniowe, 
jak na przykład stwardnienie zanikowe 
boczne — choroba, która pilnie potrze-
buje wprowadzenia leków hamujących 
jej przebieg.

dr Jakub Gierczyński,  
ekspert rynku ochrony zdrowia 

P rzeanalizowaliśmy dane w za-
kresie rejestracji w Stanach Zjed-

noczonych i w Unii Europejskiej. Na 
warsztat analityczny wzięliśmy okres 
10 lat i okazuje się, że w USA na 21 no-
wych substancji zarejestrowanych 
w 2010 roku były dwie substancje 
neurologiczne. W 2020 roku było ich 
już 7 na 42 zarejestrowane nowe le-
ki. Rekordowym rokiem jeśli chodzi 
o liczbę nowych substancji w Stanach 
Zjednoczonych był rok 2018 — 59 no-
wych leków i aż 8 z nich w neurologii.
Aż 12 nowych substancji czynnych 
zostało zarejestrowanych w ostatnich 
10 latach przez FDA w stwardnieniu 
rozsianym. W rdzeniowym zaniku 
mięśni są nowe leki. W schorzeniu, 
które do tej pory było śmiertelne, 
obarczone bardzo dużą niepełno-
sprawnością, pojawiły się trzy nowe 
terapię,  dokonał się zatem olbrzy-
mi przełom. Migrena — 7 nowych 
substancji czynnych. W choroba 
Duchenne'a do tej pory nie było sku-

tecznych leków, teraz są już 4 zareje-
strowane przez FDA. W statystykach 
dotyczących Unii Europejskiej w le-
czeniu chorób neurologicznych nie 
ma już takiego bogactwa jak w Sta-
nach Zjednoczonych. 

dr Magdalena Władysiuk, 
wiceprezes HTA Consulting

Krzysztof Jakubiak, 
prezes Modern Healthcare Institute

W roku 2020 w listopadzie było 
w Polsce 11 programów do-

tyczących chorób neurologicznych. 
W ostatniej dekadzie co roku przyby-
wały programy lekowe i kilka — nawet 
cztery rocznie — nowych molekuł 
wprowadzano do refundacji. Niestety 
tak się złożyło, że w roku 2020 do pro-
gramów lekowych nie weszły nowe 
leki neurologiczne, nie licząc nowej 
immunoglobuliny podskórnej w lecze-
niu polineuropatii. 
W zestawieniu z rekordową liczbą no-
wych rejestracji FDA i rosnącą liczbą 
rejestracji EMA oznacza to, że w neuro-
logii możemy stracić dystans. A prze-
cież w 2020 roku, pomimo pandemii 
i tego, że przez sześć miesięcy nie po-
jawiały się listy refundacyjne — jednak 
18 nowych cząsteczek objęto refun-
dacją w Polsce, czyli ogólnie wysokie 
tempo refundacji zostało utrzymane. 
W 2021 już na pewno będzie lepiej, po-
nieważ od stycznia jest refundowany 
kolejny nowy lek w leczeniu stwardnie-
nia rozsianego.
Czas, który upływa od rejestracji nowej 
cząsteczki przez Europejską Agencję 
Leków do decyzji refundacyjnej w Pol-
sce, wynosi średnio ponad 7 lat. Ale 
zdarzały się sytuacje, kiedy taka decyzja 
zapadła w półtora roku, jak w przypad-
ku leku nusinersen — zajęło to 581 dni. 
Wpływ na znaczne opóźnienia ma 
przede wszystkim czas od rejestracj do 

zlecenia oceny przez AOTMiT. W przy-
padku nusinersenu było to jedynie 
184 dni, a średnio trwa to pięć i pół ro-
ku. To przede wszystkim powoduje, że 
jesteśmy mocno zapóźnieni we wpro-
wadzeniu nowych leków do refundacji. 
Dobrą wiadomością jest, że ros-
ną wydatki Narodowego Funduszu 
Zdrowia na neurologiczne programy 
lekowe. W roku 2018 było to 415 mln 
zł, a w 2019 już 550 mln. Wydatki na 
programy neurologiczne — to mniej 
więcej 12–14 proc. kosztów wszystkich 
programów lekowych. A co jeszcze 
ważniejsze, w tym okresie zwiększała 
się liczba pacjentów objetych progra-
mami. Wzrost ten rok do roku wynosił 
od 9 do 12 proc. 

prof. Marcin Czech, 
prezes-elekt Polskiego Towarzystwa  
Farmakoekonomicznego

J estem epidemiologiem i patrzę na 
schorzenia neurologiczne w spo-

sób epidemiologiczny — jaką mamy 
zapadalność na te choroby, jaka jest 
chorobowość, ile mamy przypadków 
takich chorób. Ale farmakoekonomi-
ści spoglądają również przez pryzmat 
niepełnosprawności, wskaźnik, przy 
pomocy którego możemy analizować 
obciążenie chorobowe, czyli lata życia 
korygowane niepełnosprawnością.
Koszty pośrednie związane są z absen-
teizmem i prezenteizmem. Sztanda-
rowym przykładem wysokich kosztów 
pośrednich są migreny. Generują 
koszty pośrednie związane z produk-
tywnością, nawet jeżeli człowiek jest 
obecny w pracy. Również choroba 
Alzheimera i zespoły otępienne łączą 
się z ogromnymi kosztami pośrednimi, 
szczególnie gdy dotyczy to populacji, 
która z jest jeszcze w wieku produk-
cyjnym. W przypadku stwardnienia 
rozsianego mamy do czynienia z po-

pulacją osób młodszych, która bardzo 
chce być aktywna zawodowo i spo-
łecznie. W moim przekonaniu należy 
na te choroby patrzeć bardzo szeroko 
i tam gdzie mamy opcje terapeutyczne 
— powinniśmy po nie sięgnąć.
Rekomendacje, wynikające z raportu, 
mówią o tym, że należy dokonać wy-
boru priorytetowych działań w zakresie 
chorób neurologicznych i powinny te 
wybory być oparte na wielokryterial-
nej analizie, która bierze pod uwagę 
i liczebność populacji, dostępność sku-
tecznych opcji terapeutycznych i ob-
ciążenie niepełnosprawnością.
Szczególną uwagę warto przykładać 
do poszerzania zakresu opcji terapeu-
tycznych w tych dziedzinach, gdzie 
w ostatnich latach nie dokonał się 
istotny postęp, czyli tam, gdzie brakuje 
skutecznych i bezpiecznych rozwiązań. 
Ścieżka do finansowania publicznego 
dla takich chorób powinna być odpo-
wiednio dostosowana, aby zapewnić 
pacjentom możliwość prowadzenia 
normalnego, produktywnego życia. 
Bądź w przypadku chorób metabolicz-
nych mieć możliwość rozwoju tak, jak 
w przypadku SMA, które jest sztanda-
rowym i bardzo dobrym przykładem, 
gdzie Polska odniosła sukces i mamy 
wszystkich chorych objętych lecze-
niem.
Trzecim wnioskiem jest to, że jednost-
ki chorobowe generujące największe 
koszty dla systemu są potencjalnymi 
obszarami, w których należy ze wzmo-
żoną uwagą podchodzić do wzrostu 
efektywności wydatkowania środków 
publicznych, pod rygorem utrzymania 
skuteczności terapii i poprawy stanu 
zdrowia pacjentów.
Należy dokładnie przyglądać się moż-
liwościom terapeutycznym. Pojawiają 
się terapie genowe — potrzebne będzie 
nowe podejście systemowe do tego, 
jak oceniać ich skuteczność. Powstaje 
również pytanie, w jaki sposób je fi-
nansować, ponieważ są to terapie nie-
słychanie drogie. Natomiast jeśli chodzi 
o samo podejmowanie decyzji — to jest 
kwestia poprawy efektywności syste-
mu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby-
śmy byli w stanie decyzje refundacyjne 
podejmować wcześniej.
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W debacie „Panorama runku biotechnolo-
gii w Unii Europejskiej: perspektywy dla Polski" 
udział wzięli: europoseł Dominik Tarczyński, 
prof. Artur Świergiel (dyrektor Instytutu Biotech-
nologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, członek 
Narodowej Rady Rozwoju), Mariusz Olejniczak 
(prezes WPD Pharmaceuticals Sp. z o. o.) oraz dr 
Konrad Hennig — Law4Growth.

Doktor Kon-
rad Hennig przy-
pomniał główne 
wnioski z raportu, 
opracowanego 
przez Law4Gro-
wth oraz Modern 
Healthcare Insti-
tute. Biotechnolo-
gia jest obszarem, 
w którym mają 
miejsce obecnie 

ogromne inwestycje, ponieważ dotyka najważ-
niejszych obszarów gospodarki i życia — m.in. 
ochrony zdrowia, produkcji żywności i energii. 
Około 40 proc. światowych nakładów R&D na 
biotechnologię — to inwestycje w Europie. Pol-
ska branża biotechnologiczna jest częścią euro-
pejskiego, jednorodnego rynku i tylko w takim 
układzie ma dziś szansę na rozwój. Wyróżniamy 
się w biotechnologii zielonej, czyli rolnictwie 
i produkcji żywności. W obszarze leków jesteśmy 
nieco słabsi, głównie z powodu bariery finanso-
wej, której przekroczenie dla młodych polskich 
firm biotechnologicznych stanowi nadal poważ-
ną trudność.  

E u r o p o s e ł 
Dominik Tarczyń-
ski podkreślił, że 
w okresie 2012-
2018 potroiliśmy 
— jako Unia Eu-
ropejska — inwe-
stycje europejskie 
w obszarze bio-
technologii, ich 
poziom doszedł 
do 12 miliardów 
dolarów. Rosnące 
nakłady powinny 
być wykorzysty-

wane nie tylko do wzmacniania przemysłu, ale 
także sfery edukacji i uczelni wyższych.

Profesor Artur Świergiel wskazał, że pod-
stawowym warunkiem dla rozwoju jest coraz 
wyższy poziom nauki, a kolejnym — możliwości 
wykorzystania rozwijanych technologii do uru-
chomienia produkcji. Poziom nauki w Polsce do-

równuje najlepszych zachodnim ośrodkom jedy-
nie w przypadku pojedynczych osób i projektów. 
Z drugiej strony liczba publikacji jest niewielka, 
a udział polskich zespołów i grup badawczych 
w międzynarodowych projektach jest dosyć 
skromny. 

Rozwój jest jednak widoczny — choćby 
pod tym względem, że jesteśmy w grupie kra-
jów, w których prowadzi się najwięcej badań 
klinicznych, dorównujemy już Wielkiej Brytanii. 
Jak zauważył prezes Mariusz Olejniczak, w ob-
szarze badań i rozwoju „czerwonej", medycznej  
biotechnologii skracamy dystans do najlepszych, 
rozwijamy się szybciej niż inni. 

Co zrobić, aby polscy naukowcy 
mieli większy udział w tym rozwoju? 

Mariusz Olejni-
czak przekony-
wał, że „jesteśmy 
w momencie 
przełomu" pod 
względem roz-
woju polskich firm 
biotechnologicz-
nych — już nie tyl-
ko sprzedają swo-
je projekty więk-
szym, zagranicz-
nym partnerom, 
ale również same 
przejmują zagra-

niczne aktywa.  W coraz większej liczbie polskich 
firm pracują specjaliści z doświadczeniem pra-
cy w czołowych krajach i firmach światowych. 
Transfer wiedzy jest potrzebny do dalszego roz-
woju. „Jesteśmy krajem, który już zaczyna się li-
czyć na arenie biotechnologii" — mówił prezes 
WPD Pharmaceuticals. 

Jak podkreślił doktor Konrad Hennig, zaczy-
namy już odchodzić od rozdawania państwo-
wych pieniędzy w formie grantów na rzecz inwe-
stowania w rozwój firm. Polski Fundusz Rozwoju 
zawarł kontrakty inwestycyjne na 60 milionów 
złotych z dwiema spółkami biotechnologiczny-
mi. Jest to o tyle ważne, że przejście z systemu 
darowizn na system inwestycji kapitałowych 
może zwiększyć pulę dostępnego finansowania 
a jednocześnie stymulować konkurencję. 

Zaplanowany na 2021 rok budżet NCBiR 
wynosi 7,3 mld złotych — to jest już znacząca 
kwota. Nie funkcjonuje jednak nadal na zasadzie 
zwrotu z inwestycji. Dominik Tarczyński wska-
zał jednak, że bezzwrotne dotacje w dłuższym 
okresie oznaczają inwestowanie w rozwój nauki 
i przemysłu, stymulowanie wzrostu gospodar-
czego i budowanie zasobów wiedzy na prze-
strzeni pokoleń.

SZANSA DLA POLSKIEJ  
BIOTECHNOLOGII: SPECJALIZACJA 
Polska biotechnologia może myśleć o swoich szansach rozwojowych przede wszystkim jako współuczestnik 
i współtwórca europejskiej branży biotech. W ostatniej dekadzie udaje nam się rozwijać szybciej niż innym 
krajom, dzieki czemu skracamy dystans do czołówki. Polskie firmy nadal są relatywnie słabsze kapitałowo, 
więc potrzebują wsparcia ze strony państwa aby włączać się w konkurencyjny unijny — oraz światowy — rynek 
i samodzielnie realizować coraz większe projekty — to główne wnioski z redakcyjnej debaty mZdrowie. 

Dominik Tarczyński

Mariusz Olejniczak

Konrad Hennig

Należy dofi-
nansowywać no-
we firmy, ale robić 
to tak umiejętnie, 
aby środki nie zo-
stały niepotrzebnie 
rozproszone i uda-
ło się jak najwięk-
szą liczbę projek-
tów doprowadzić 
do komercjalizacji 
— podkreślał prof. 
Świergiel. Jego 
zdaniem Polska ma 

możliwość rozwoju i specjalizacji przede wszyst-
kim w produkcji żywności. 

Znależć miejsce na rynku globalnych 
graczy
Biotechnologia jest obszarem konkurencji naj-
większych graczy, czyli USA, Chin i Europy. Polska 
powinna znaleźć swoje miejsce w ramach wspól-
notowego rynku — podkreślał Dominik Tarczyń-
ski. Dlatego konieczne jest, aby państwo wzięło 
na siebie odpowiedzialność za stymulowanie 
rozwoju. Patrzy ono bardziej dalekowzrocznie 
niż firmy, których zarządy są rozliczane w coraz 
krótszej perspektywie, przez co nie są skłonne do 
podejmowania ryzyka czy prowadzenia inwesty-
cji, który przynoszą zyski w długim okresie. 

Europejska strategia farmaceutyczna wypra-
cowana przez Komisję Europejską może przy-
czynić się do naszego rozwoju, o ile zachowamy 
równowagę i możliwości rozwoju wszystkich 
krajów członkowskich — powiedział europoseł 
Tarczyński. Najważniejsza będzie jednak reali-
zacja tej strategii w praktyce. Z punktu widzenia 
interesów całej Unii Europejskiej musimy działać 
na rzecz wyrównywania szans i niwelowania róż-
nic. Strategia farmaceutyczna nie może przyczy-
niać się do budowania Europy dwóch prędkości, 
tylko do wzmacniania wspólnego rynku. 

Z punktu widzenia rozwoju polskiej biotech-
nologii — jak wskazał dr Konrad Hennig — po-
trzebna jest umiejętna specjalizacja i wybór prio-
rytetów, które chcemy wspierać. „Nie możemy 
wspierać wszystkiego" — podkreślił. W niektórych 
obszarach, jak produkcja żywności czy leków, Pol-
ska posiada już znaczący potencjał i know-how. 
Potrzebujemy w tym celu koordynacji działań 
ośrodków naukowych, instytucji publicznych oraz 
przemysłu. Stawiając bardzo ambitne cele strate-
giczne, jak np. gospodarka wodorowa czy rozwój 
samochodów elektrycznych, nie możemy tracić 
z oczu projektów mniejszych. Drugim warun-
kiem sukcesu jest bardziej efektywna dystrybucja 
kapitału, tak aby polskie firmy mogły skuteczniej 
finansować wzrost i duże projekty rozwojowe. 

Artur Świergiel

Polska branża 
biotechnolo-
giczna jest 
częścią 
europejskiego, 
jednorodnego 
rynku i tylko 
w takim układzie 
ma dziś szansę  
na rozwój. 
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Tematem pierwszego spotkania ekspertów 
w ramach projektu „New Economy in He-
althcare" było wykorzystanie biosymilarów do 
budowania efektywności w ochronie zdrowi. 
Udział wzięli: byli wiceministrowie prof. Marcin 
Czech i dr Marek Tombarkiewicz, dr Iga Lipska 
(była dyrektor departamentu polityki lekowej 
w Ministerstwie Zdrowia, aktualnie NFZ), eks-
pert HTA dr Magdalena Władysiuk, dr Aleksan-
da Łacko — onkolog oraz mecenas Katarzyna 
Bondaryk.

Ponieważ jest wiele różnorodnych przy-
czyn, dla których leczenie biologiczne upo-
wszechnia się w Polsce wolniej niż by to na-
leżało, nie ma też jednej recepty na przyspie-
szenie i poprawę sytuacji. Uczestnicy dyskusji 
wskazali co najmniej kilka bardzo ważnych 
rozwiązań i działań ze strony ministerstwa 
zdrowia i regulatora.

Najbardziej oczywistym rozwiązaniem 
jest przesuwanie z programów lekowych do 
innych form refundacji, w onkologii — do ka-
talogu chemioterapii, tych cząsteczek, w któ-
rych upowszechniły się biosymilary.  Aby za-
chować bezpieczeństwo i efektywność tego 
procesu, przydatne może być nadawanie 
uprawnień do przepisywania tych leków po-
za programami lekowymi tylko wybranym 
specjalistom (np. onkolodzy, dermatolodzy, 
reumatolodzy). Jedna z pierwszych tego ty-
pu decyzji może dotyczyć trastuzumabu 
w leczeniu raka piersi, gdzie nastąpił znaczą-
cy spadek cen, a leczenie biologiczne jest do-
brze poznane i udokumentowane.

Potrzebna jest edukacja lekarzy w zakresie 
terapii biologicznych i bezpieczeństwa wpro-

wadzania biosymilarów. Warto także podej-
mować działania edukacyjne skierowane do 
pacjentów. Istotne jest analizowanie, czy le-
czeniem biologicznym obejmowane są właś-
ciwe grupy pacjentów. Dzięki temu możliwe 
będzie pozostawienie większego zakresu de-
cyzji w rękach lekarzy. 

Trzeba wykorzystywać istniejące już me-
chanizmy, takie jak powoływanie zespołów 
koordynacyjnych w programach lekowych, 
zmiany kryteriów włączania pacjentów do 
leczenia, poszerzanie wytycznych i standa-
ryzacja leczenia na poziomie szpitali. Istotne 
jest usprawnienie i przyspieszenie procesów 
decyzyjnych dotyczących dodawania nowych 
produktów do programów lekowych.

Bardzo istotne jest zbieranie i analizowa-
nie danych dotyczących terapii biologicznych, 
ich skuteczności i bezpieczeństwa. Wraz z ich 
upowszechnieniem się system SMPT prze-
staje wystarczać, potrzebne są centralne re-
jestry i zasoby elektronicznej dokumentacji 
medycznej, w połączeniu z zasobami danych 
NFZ, powstającymi m.in. dzięki wprowadzeniu 
e-recept. Analizy skuteczności i efektywności 
kosztowej powinny leżeć u podstaw decyzji 
refundacyjnych i organizacyjnych, takich jak 
m.in. warunki przetargów czy przesuwanie le-
ków z programów lekowych do katalogu che-
mioterapii.  

Należy zmienić podejście do programów 
lekowych, tak aby istniały zachęty dla lekarzy 
i szpitali do zwiększania liczby pacjentów oraz 
stosowania tańszych leków. Trzeba zmniejszyć 
obciążenia biurokratyczne nakładane na leka-
rzy, którzy prowadzą leczenie w ramach pro-
gramów.

Na poziomie centralnym potrzebne jest 
lepsze wykorzystanie negocjacji i instrumen-
tów dzielenia ryzyka, które powodują spadek 
cen leków biologicznych. Zmiany wymaga 
prawo zamówień publicznych, tak aby prze-
targi w większym stopniu sprzyjały wprowa-
dzaniu biosymilarów do szpitali i uniemożli-
wiały blokowanie konkurencji. Przetargi po-
winny promować zwiększanie efektywności 
oraz liczby leczonych pacjentów, może temu 
sprzyjać ich centralizacja przynajmniej pod 
względem nadzoru nad ustalaniem warunków 
i wymagań.

Poszerzanie dostępu do leczenia biolo-
gicznego za pomocą biosymilarów powin-
no stać się jednym z priorytetów dla resortu 
zdrowia i płatnika publicznego w 2021 roku. 
W uwagi na trudną sytuację finansów publicz-
nych oraz prawdopodobny spadek wpływów 
NFZ ze składki zdrowotnej biosymilary powin-
ny stać się kluczowym narzędziem do podno-
szenia efektywności inwestycji zdrowotnych, 
czyli obejmowania nowoczesnym leczeniem 
większej liczby pacjentów bez potrzeby zwięk-
szania nakładów finansowych.  

W zgodnej opinii wszystkich uczestników 
debaty trzeba zrobić wszystko, aby jak naj-
większą liczbę pacjentów włączać do leczenia 
biologicznego.

WYKORZYSTAĆ BIOSYMILARY  
DO PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI
W obliczu pandemii i zatrważających danych o ogromnym wzroście liczby zgonów 
w Polsce oraz załamaniu profilaktyki i leczenia wielu chorób, w tym onkologicznych, 
potrzebny jest nadzwyczajny wysiłek całego systemu. Chodzi o zwiększanie dostępu 
pacjentów do nowoczesnych, skutecznych terapii. W wielu obszarach terapeutycznych 
dotyczy to upowszechniania leków biologicznych, zwłaszcza leków biologicznych 
biopodobnych, czyli biosymilarów, które poprawiają efektywność kosztową terapii.

Musimy wnikliwie analizować 
redystrybucję tych pieniędzy, 
podnosić efektywność oraz 
szukać obszarów, w których 
można znaleźć dodatkowe 
środki

Marcin Czech

Pojawienie się konkurencji na 
rynku leków biologicznych 
— to najlepsze narzędzie, aby 
poprawić dostęp do leków 
biologicznych

Grzegorz Rychwalski

Trzeba zrobić wszystko, 
aby leczenie biologiczne 
obejmowało jak największą 
liczbę pacjentów 

Marek Tombarkiewicz

Jest pilna potrzeba 
wprowadzenia mechanizmów 
umożliwiających efektywne 
wykorzystanie oszczędności 
wynikających z wprowadzania 
leków biopodobnych do 
refundacji 

Katarzyna Bondaryk

Powinniśmy szukać 
optymalizacji 
efektywnościowej i zmieniać 
organizację systemu na 
zasadzie stopniowej ewolucji 

Magdalena Władysiuk

Leki biopodobne stanowią 
zaledwie około 20-30% rynku. 
To wciąż zbyt niski poziom 
i należy go podnosić

Aleksandra Łacko

Traktujmy wydatki na zdrowie 
jako inwestycje

Iga Lipska
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ANALIZY

Ibrutynib, terapie CAR-T, midostau-
rin i acalabrutynib — tych nowych 
leków najbardziej oczekują polscy 
hematoonkolodzy, aby skutecznie le-
czyć chorych. Lista priorytetów TOP 
TEN HEMATO powstała na podstawie 
15 głosów ekspertów, wśród których 
znaleźli się: konsultant krajowy, kon-
sultaci wojewódzcy, szefowie klinik 
hematoonkologicznych. Głosowanie 
odbywało się w grudniu 2020 roku.
Po zliczeniu głosów na liście znala-
zło się 12 nowych leków, ponieważ 
na miejscu drugim i dziewiątym są po 
dwa leki — z tą samą liczbą punktów. 
Wśród nich jest 8 nowych cząsteczek, 
dotychczas nie objętych refundacją 
w Polsce, oraz cztery już objęte re-
fundacją, ale w innym wskazaniu. 

TOP 10 HEMATO
miejsce substancja aktywna produkt wskazania suma punktów

1 ibrutynib Imbruvica chłoniak z komórek płaszcza, 
przewlekła białaczka limfocytowa

41

2 ex aequo axicabtageneciloleucel Yescarta chłoniak rozlany z dużych komórek B 35

2 ex aequo tisagenlecleucel Kymriah ostra białaczka limfoblastyczna do 25 r.ż., 
chłoniak rozlany z dużych komórek B

35

3 midostaurin Rydapt mastocytoza; ostra białaczka szpikowa 33

4 acalabrutinib Calquence chłoniak, przewlekła białaczka limfoblastyczna 26

5 venetoclax Venclyxto ostra białaczka szpikowa 20

6 polatuzumab Polivy nawrotowy chloniak rozlany 19

7 carfilzomid Kyprolis szpiczak mnogi 18

8 idelalisib Zydelig przewlekła białaczka limfocytowa,  
nawrotowe chłoniaki nieziarnicze

12

9 ex aequo ixazomid citrate Ninlaro szpiczak mnogi 9

9 ex aequo inotuzumab ozogamicin Besponsa ostra białaczka limfoblastyczna 9

10 lenalidomid Revlimid chłoniak z komórek płaszcza 8

Prof. Wiesław Jędrzejczak

Prof. Wojciech Jurczak

Prof. Ewa Lech-Marańda

Prof. Iwona Hus

Ocena, która terapia powinna być priorytetowa, trochę zależy od 
obecnej sytuacji. Dlatego, wskazując priorytety, dokonałem pewnego 
nadwartościowania terapii doustnych, ponieważ sytuacja pandemii 
powinna skłaniać do promowania leczenia bez hospitalizacji. Nie by-
łem w tym myśleniu odosobniony, ponieważ na czele tego zestawie-
nia znalazło się wiele terapii doustnych. Mamy obecnie ograniczo-
ny dostęp do służby zdrowia, nie chcemy hospitalizować pacjentów 
bez potrzeby, przenosimy działanie do ambulatorium lub na oddział 
dzienny, aby ich chronić przed ryzykiem zakażenia. 
Dla rozwoju terapii w hematologii ważne są wszystkie terapie ce-
lowane. Wiele z nich się znalazło na naszej liście priorytetów. Są to 
m.in. leki drobnocząsteczkowe, jak venetoclax, ibrutynib, acalabru-

tynib. Drugi kierunek poszukiwań i rozwoju — to przeciwciała mono-
klonalne, a następnie przeciwciała monoklonalne wzmocnione, czyli 
będące nośnikiem cytostatyku, który ostatecznie ma zabić komórkę 
nowotworową. Są też tak zwane podwójne przeciwciała — pomysłów 
technologicznych jest bardzo wiele. 
Proces refundacyjny jest w Polsce w zasadzie dobrze ułożony, ale trud-
no powiedzieć, że kolejne decyzje zapadają na podstawie analiz i po-
równywania poszczególnych terapii. Decydują analitycy AOTMiT, na 
podstawie analiz dokumentów, którzy nie mają kontaktu z praktyką kli-
niczną. Dlatego cenne są tego typu ankiety, które oddają opinie i myśle-
nie lekarzy mających praktyczny kontakt i doświadczenie ze stosowania 
tych terapii.

W mojej opinii lista TOP 10 HEMATO rzeczywiście odzwierciedla 
najważniejsze potrzeby refundacyjne, które koncentrują się przede 
wszystkim na zwiększeniu dostępności do leków o unikalnych me-
chanizmach działania, całkowicie różnych od standardowych che-
mioterapeutyków. 
Należy zauważyć, że ponad połowa leków na liście (ibrutynib, mido-
stauryna, acalabrutynib, idelalisib, inotuzumab ozogamycyny czy le-
nalidomid) są to cząsteczki zarejestrowane w wyżej wymienionych 
wskazaniach kilka lat temu i mające już dobrze udokumentowaną 
skuteczność kliniczną. Z kolei karfilzomib jest refundowany w Polsce 
dla chorych na szpiczaka plazmocytowego, ale w dość ograniczonym 
zakresie, stąd widoczna jest na liście potrzeba kliniczna, aby ten zakres 
rozszerzyć. 
Z czego ta sytuacja wynika? Jak wiemy m.in. z raportu „Rozwój tera-
pii lekowych w leczeniu chorych na nowotwory. Nowości. Innowa-
cje. Przełomy” przygotowanego przez Modern Healthcare Institu-

te, w latach 2017-2019 nowe substancje czynne były refundowane 
w Polsce średnio po około 3,5 roku od ich rejestracji przez EMA. 
W 2019 roku proces ten znacznie przyspieszył i skrócił się o ponad 
rok, ale żeby Polska nadrobiła dystans i mogła nadążyć za tempem 
rozwoju technologii lekowych w onkologii, liczba nowych cząste-
czek wprowadzanych na listę refundacyjną powinna co najmniej 
utrzymywać się na podobnym liczbowo poziomie jak w 2019 roku, 
a najlepiej wzrosnąć o co najmniej 25 proc. w skali roku. 
Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo poprawiła się 
sytuacja refundacyjna w zakresie nowoczesnych leków dla pacjentów 
hematoonkologicznych, zarówno w obszarze nowych cząsteczek, jak 
i rozszerzenia wskazań dla leków już wcześniej dostępnych. Lista TOP 
10 HEMATO pokazuje, że nadal są jeszcze „zaległości refundacyjne”, 
przede wszystkim w zakresie chłoniaków (6 leków), a następnie ex 
aequo w zakresie ostrej białaczki szpikowej (2 leki), szpiczaka plazmo-
cytowego (2 leki) i ostrej białaczki limfoblastycznej (2 leki). 

Listę uważam za absolutnie wiarygodną, nastą-
piło na niej odpowiednie wymieszanie nowych 
cząsteczek i nowych wskazań leków starszych. 
Jest bardzo wyważona i oddaje rzeczywiste 
oczekiwania środowiska hematologów. Na 
pierwszym miejscu słusznie sygnalizuje najwięk-
szy blamaż polityki refundacyjnej ostatnich lat, 
czyli brak refundacji ibrutynibu w wielu wskaza-
niach. Na drugim miejscu są dwie technologie 
CAR-T, co jest może życzeniowe, ale słuszne, 
ponieważ w tych technologiach leży przyszłość 
medycyny. Na liście znalazły się leki w równo-
wadze — są terapie na szpiczaka, ale także pola-
tuzumab, który jest absolutnym szlagierem w le-
czeniu chłoniaka. 

Kształt listy nie jest zaskoczeniem. Na pierwszym miejscu zna-
lazł się lek, który jest bardzo potrzebny, a od wielu lat stosowa-
ny szeroko na świecie. U nas refundowany dotychczas bardzo 
wąsko. Potrzebne jest finansowanie szerszych i bardzo potrzeb-
nych wskazań. Z wysoką pozycją terapii CAR-T w rankingu także 
się zgadzam. Musimy pamiętać, że są one przeznaczone dla pa-
cjentów, którym już nic nie może pomóc. 
W naszych decyzjach refundacyjnych nie nadążamy za rozwo-
jem i rejestracjami nowych skutecznych terapii. W tych często 
występujących nowotworach, moim zdanie, wręcz oddalamy się 
od tego, co się dzieje na świecie. A jeśli już refundujemy jakiś 
nowy lek, to często dla bardzo wąskiej grupy chorych, nie przy-
stającej do decyzji w innych krajach. Oczywiście cieszymy się 
z drobnych sukcesów, ale na świecie pojawiają się nowe terapie, 
a my zostajemy w tyle.  
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NOWE WYZWANIA W DERMATOLOGII
Mimo wyzwań i ograniczeń związanych z pandemią, w obszarze dermatologii miniony rok przyniósł wiele 
pozytywnych decyzji i poprawił dostęp pacjentów do leczenia. Najpilniej oczekiwana przez pacjentów 
i klinicystów poprawa dotyczy obecnie objęcia refundacją nowej cząsteczki w leczeniu ciężkich przypadków 
atopowego zapalenia skóry. Ministerstwo planuje kolejne działania ułatwiające dostęp pacjentów do programów 
lekowych, a także przenoszenie leków z programów do refundacji aptecznej — to główne wnioski z dyskusji 
eksperckiej na temat dermatologii. 

W redakcyjnej debacie mZdrowie „Dermatologia 
— stan obecny i perspektywy. Podsumowanie de-
cyzji refundacyjnych w 2020 roku oraz wyzwania 
na kolejne lata" udział wzięli: wiceminister Ma-
ciej Miłkowski, prof. Joanna Narbutt, konsultant 
krajowa w dziedzinie dermatologii, prof. Witold 
Owczarek z Wojskowego Instytutu Medyczne-
go oraz Dagmara Samselska (Unia Stowarzyszeń 
Chorych na Łuszczycę) i Hubert Godziątkowski 
(Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych).

Podsumowując 2020 rok z punktu widze-
nia opieki nad pacjentami 
z chorobami skóry, prof. 
Joanna Narbutt podkreśliła, 
że na dostępność do lecze-
nia ogromny wpływ wy-
warła pandemia — „Według 
ustaleń Polskiego Towarzy-
stwa Dermatologicznego, 
80 proc. łóżek dermatolo-
gicznych w Polsce zosta-

ło przekształcone w covidowe. Pacjenci mają 
zatem bardzo duży problem z dostępnością do 
dermatologa". Konsultant krajowa przypomnia-
ła, że w leczeniu łuszczycy do refundacji weszła 
nowa cząsteczka (certolizumab) a lekarze mają 
także „nieograniczoną możliwość leczenia inhi-
bitorami TNF Alfa". Uproszczony został system 
kwalifikacji pacjentów do leczenia biologiczne-
go w ramach programu lekowego. Od początku 
2020 roku działa program lekowy dla pacjentów 
z pokrzywką.

Z kolei minister Maciej 
Miłkowski przypomniał, że 
w celu złagodzenia skutków 
pandemii zmniejszono ry-
gory programów lekowych, 
m.in. dając możliwości wy-
dania leków do domu a także 
zmieniając zasady kwalifika-
cji pacjentów. Wprowadzo-
no do refundacji lek wskaza-

ny dla kobiet w ciąży. O pozytywnych zmianach 
mówiła także Dagmara Samselska —  „Stopniowo 
zmniejszają się ograniczenia w dostępie do leków 
— mogą być stosowane zgodnie ze wskazania-
mi medycznymi. Jako pacjenci mamy nadzieję, 
że w najbliższym czasie zostaną zniesione zapisy 
o przerywaniu terapii i będziemy mieli do nich na 
tyle nieograniczony dostęp, na ile będzie to po-
trzebne, w świetle aktualnej wiedzy medycznej". 
Maciej Miłkowski zapowiedział, że w najbliższym 
czasie nastąpi przebudowa programu leczenia 
łuszczycy, tak aby niektóre leki przeszły do re-
fundacji aptecznej, jest również możliwe objęcie 
refundacją nowych terapii.

Jak wskazała prof. Joanna Narbutt, „intensyw-
nych działań wymaga leczenie atopowego zapa-
lenia skóry", gdzie na refundację czeka nowe prze-
ciwciało monoklonalne. Po uzyskaniu pozytywnej 
oceny AOTMiT, toczą się negocjacje pomiędzy 

producentem a Komisją Ekonomiczną w kwestii 
ustalenia ceny. Maciej Miłkowski podkreślił, że 
negocjacje finansowe „przechodzą w coraz więk-
szym stopniu na poziom Komisji Ekonomicznej", 
w tym wypadku istnieje „niezgodność finansowa", 
ale porozumienie jest cały czas możliwe.

Wyzwania w obszarze dermatologii na najbliż-
szy czas dotyczą przede wszystkim „wyjścia z im-
pasu, w jakim znaleźliśmy się z powodu pandemii" 
— podkreślił prof. Witold Owczarek. Mówił także 
o tym, że w leczeniu AZS sytuacja jest szczególna, 
ponieważ jest już zarejestrowana nowa terapia, 
a kolejnych można się spodziewać w najbliższych 
latach. To bardzo ważne dla pacjentów z ciężkim 
stanem choroby, których na dzień dzisiejszy „nie 
mamy właściwie czym leczyć".

Profesor Owczarek 
zwrócił uwagę, że firmy 
farmaceutyczne prowadzą 
intensywne prace nad no-
wymi terapiami dla pacjen-
tów umiarkowanie i ciężko 
chorujących. Jednocześ-
nie potrzebne są również 
nowe sposoby leczenia 

miejscowego, o możliwie szerokim zakresie 
stosowania. Rozwój wiedzy na temat patome-
chanizmów chorób skóry oraz immunologicz-
nych, a także nowe terapie, pozwalają mieć 
nadzieję na lepszą kontrolę stanu zapalnego 
u chorych.

W leczeniu pacjentów 
z ciężkimi stanami chorób 
skóry istotne jest bilanso-
wanie kosztów terapii oraz 
oszczędności wynikających 
ze skuteczniejszego lecze-
nia, zmniejszania obciąże-
nia dla kadr medycznych, 
kosztów pośrednich i spo-
łecznych, związanych m.in. 
z opieką nad pacjentami i ich 

unieruchomieniem w domu. Hubert Godziąt-
kowski zwracał uwagę na ogromne obciążenie 
psychiczne chorych. Powoduje ono, że 20 proc. 
pacjentów, z którymi kontaktuje się Polskie To-
warzystwo Chorób Atopowych, miewa my-
śli samobójcze. Z tego powodu tak ważne jest, 
zdaniem organizacji pacjentów, szybkie wpro-
wadzanie nowoczesnych terapii zwłaszcza doty-
czących najcięższych stanów chorobowych.

Czekają nas kolejne zmiany

Wiceminister Maciej Miłkowski — Jeśli chodzi o łago-
dzenie skutków pandemii, cały czas obowiązują decyzje 
ministra zdrowia i NFZ  w sprawie złagodzenia rygorów 
administracyjnych w programach i ewentualnego wyda-
wania leków do przyjmowania w domu. Także w progra-
mie lekowym leczenia łuszczycy jest znaczące rozluźnie-
nie wymogów. Dokonaliśmy już ważnych zmian w proce-
sie kwalifikacji, aby zwiększyć zakres decyzji dotyczących 
czasu leczenia. Dermatologom, których mamy niewielu, 
jest zdecydowanie łatwiej przyjmować pacjentów — mają 
więcej czasu dla nowych i trudniejszych pacjentów.
W 2021 roku być może czeka nas przebudowa programu 
lekowego zgodnie z oczekiwaniami klinicystów, czyli 
podwyższenie warunków kwalifikacji do programu leko-
wego, a jednocześnie przeniesienie terapii do kanału ap-
tecznego, żeby pacjenci mogli je łatwiej dostać. Będzie-
my o tym dyskutować i spotykać się z producenta-
mi, którzy chcą dokonać tej trudnej konwersji. 
Być może do refundacji wejdą kolejne leki 
— jeden z preparatów, które są podawane 
dożylnie, ma już swoje odpowiedniki, więc 
zapewne otrzymamy wniosek dotyczący 
leku podskórnego. Zobaczymy, czy firma 
zdecyduje się wejść na polski rynek. Jeśli 
tak się stanie, mielibyśmy już wszystkie do-
stępne leki w tym zakresie.
Kierując się opinią prof. Witolda Owczar-
ka, wprowadziliśmy do refundacji 
certolizumab pegol, który nie 
jest lekiem najnowocześ-
niejszym, ale jest wskazany 
dla kobiet w ciąży. Pomimo 

ogólnie negatywnego stanowiska prezesa AOTMT (co się 
bardzo rzadko zdarza), w obszarze leczenia kobiet w cią-
ży wydał on decyzję pozytywną, dlatego ten lek jednak 
będzie refundowany. Nowy program lekowy dotyczący 
pokrzywki, który uruchomiliśmy od stycznia, może być 
jeszcze poszerzony o możliwość wydawania leku do do-
mu na dłuższy okres, tak aby odpowiednio przygotowani 
pacjenci mogli je samodzielnie przyjmować.
W obszarze AZS w procesie refundacyjnym znajduje się 
innowacyjny lek, o którym prezes AOTMiT wprawdzie 
wydał pozytywną opinię, ale w uzasadnieniu zaznaczył, że 
warunkiem objęcia refundacją jest obniżenie ceny. Mamy 
bowiem dużą niezgodność finansową, obecnie sprawą 
zajmuje się Komisja Ekonomiczna i będzie trudno, żeby 
został przyjęty — ale różnie to bywa, czasami dochodzimy 
do porozumienia mimo początkowych problemów. War-
to podkreślić, że w leczeniu AZS jest dostępnych kilkana-

ście różnych leków, tak więc nie można powiedzieć, 
że pacjenci nie mają żadnej możliwości leczenia.
Negocjacje finansowe przechodzą w coraz więk-
szym stopniu na poziom Komisji Ekonomicz-
nej. Z powodu dodatkowych zadań, w praktyce 
ograniczyłem swoje spotkania z firmami far-
maceutycznymi. Jeśli firma potrafi się poro-
zumieć z Komisją Ekonomiczną — to zawsze 

otrzymuje zgodę na objęcie leku refundacją. Je-
śli jednak nie ma porozumienia, analizujmy 

oczywiście materiały, ale w większości 
przypadków przyjmuję stanowi-

sko komisji. W związku z tym 
negocjacje trwają szybciej i są 
prostsze.

Witold Owczarek

Joanna Narbutt

Hubert Godziątkowski

Dagmara Samselska
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Fundusz Medyczny ma pomagać przede 
wszystkim pacjentom, których potrzeby 
medyczne są niezaspokojone — mówi prof. 
Piotr Czauderna, kierownik Kliniki Chirurgii 
i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, członek 
Narodowej Rady Rozwoju.

— Fundusz Medyczny może realnie poprawić dostęp 
do innowacyjnych terapii?
— Kluczowe w Funduszu Medycznym jest pojęcie nie-
zaspokojonej potrzeby medycznej. Bardzo zabiegałem 
o to, żeby taki zapis się pojawił, ponieważ Fundusz 
dedykowany jest tym pacjentom, którym obecnie nie 
możemy zaoferować żadnej innej terapii, która byłaby 
zarejestrowana lub refundowana w Polsce. Część ta-
kich terapii jest np. zarejestrowana w Europie, ale nie 
u nas.
AOTMiT przygotowuje obecnie wykaz innowacyjnych 
terapii, który będzie aktualizowany raz do roku. W opar-
ciu o niego Ministerstwo Zdrowia wyda decyzje, które 
z tych leków mogą być refundowane i rozpoczną się 
negocjacje z firmami farmaceutycznymi o wdrożenie 
procedury warunkowego, wczesnego dostępu do 
technologii lekowych (WDTL) w określonych grupach 
schorzeń.

— Czy z Funduszu można będzie finansować np. ba-
dania przesiewowe w SMA, czyli chorobie rzadkiej?
— Ministerstwo Zdrowia uważa, że jest w stanie wygo-
spodarować niezbędne środki na badania przesiewowe 
w SMA, dlatego w ramach Funduszu Medycznego nie 
przewidziano finansowania tego typu programów. Ist-
nieje natomiast możliwość sfinansowania badań prze-
siewowych w ramach hospitalizacji, ponieważ dzięki 
Funduszowi hospitalizacje dziecięce są nielimitowane. 

— Czy jest szansa, że w ramach Funduszu Medycz-
negobędzie refundowany np. nowy lek dla chorych 
na SMA?
— Jeśli nowy lek w SMA, czyli Zolgensma, zostanie 
włączony do tego procesu i znajdzie się w wykazie, 
to ma szanse na dofinansowanie. Przypominam, że 
mamy już dostępny w refundacji nowy lek, czyli nu-
sinersen. Przewagą Zolgensmy jest to, że podaje się 
ją jednorazowo, natomiast wciąż niewiele możemy 
o niej powiedzieć, ponieważ w użyciu klinicznym jest 
zaledwie od dwóch lat. W Europie decyzja o rejestracji 
tego leku pojawiła się na przełomie pierwszego i dru-
giego kwartału 2020 r. i do tej pory jest refundowany 
tylko w czterech krajach europejskich, więc nie jest 
powszechnie dostępny. Z drugiej strony nie powinno 
być tak, że ludzie muszą zbierać po 2 miliony dolarów 
i latać do Stanów Zjednoczonych, żeby skorzystać z tej 
terapii. Gdybyśmy zaczęli negocjacje w Polsce, cena 
dla tego leku byłaby zapewne inna. My znamy przecież 
tylko oficjalne ceny handlowe, a cena rzeczywista leku 
w poszczególnych krajach w ramach refundacji jest 
objęta tajemnicą.

Liczymy na to, że w 2021 roku do 
finansowania w Polsce trafią cztery nowe 
terapie. Utworzenie Funduszu Medycznego 
stwarza nadzieję na lepsze finansowanie 
nowych leków, chociaż wciąż nie wiadomo, 
jak to będzie wyglądało w praktyce — mówi 
Nienke Feenstra, dyrektor generalna Takeda 
Polska, a także prezes INFARMA.

— Takeda nadal posiada bardzo szerokie portfolio, 
obejmujące także leki OTC.
— W najbliższych kilku miesiącach ulegnie to radykalnej 
zmianie. Całe portfolio produktów OTC zostało sprze-
dane innej firmie i przestanie być częścią Takedy. Po-
dobnie stało się z lekami szpitalnymi TachoSil i Xiidra. To 
wszystko służy upraszczaniu naszego portfolio. Firma 
zamierza się skoncentrować na terapiach zaawansowa-
nych oraz lekach na choroby rzadkie. Właściwie całe 
nasze portoflio będzie można zaklasyfikować jako leki 
służące do terapii chorób rzadkich. Hemofilia, Fabry, 
Gaucher, chłoniaki, Hunter, choroby immunologiczne, 
choroby zapalne jelit, dziedziczny obrzęk naczynioru-
chowy — to tylko część chorób, do leczenia których są 
przeznaczone nasze leki. Sprzedaż leków w obszarze 
specjalistki i chorób rzadkich — to 67,7 procent naszych 
przychodów ze sprzedaży w Polsce w 2020 roku. 
W 2021 roku, z powodu zmian w portfolio, będzie to 
około 88,2 procent.  

— Jakie nowe wprowadzenia planujecie w 2021 roku?
— Mamy nadzieję na wprowadzenie lanadelumabu, jako 
leczenia profilaktycznego dla pacjentów z ciężkim prze-
biegiem dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego 
oraz ikatybantu w leczeniu ratunkowym dla populacji 
pediatrycznej. Planujemy także wprowadzenie iksazo-
mibu w szpiczaku mnogim oraz brygatynibu w pierw-
szej linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca. 
Pozytywne zaopiniowane przez Agencję Oceny Tech-
nologii Medycznych i Taryfikacji zostało również objęcie 
finansowaniem przeciwciała przeciwko czynnikowi VIII 
w hemofilii nabytej.

— AOTMiT ma opublikować listę zaawansowanych 
technologii medycznych.
— Powołanie Funduszu i utworzenie tych list — wygląda 
bardzo zachęcająco. Problem polega na tym, że nie 
wiemy, jakie będą konsekwencje tego, że jakiś lek znaj-
dzie się na tej liście. Naszym wspólnym celem powinno 
być szybsze udostępnianie najbardziej obiecujących 
terapii. W Europie jest wiele różnych rozwiązań, opraco-
wanych przez poszczególne kraje, aby ten cel osiągnąć. 
Czy Fundusz Medyczny skróci ten czas — to się okaże. 
A jest to bardzo ważne, ponieważ Polska wypada pod 
tym względem bardzo słabo na tle innych krajów. Rów-
nie ważnym problemem są dużo mniejsze grupy pa-
cjentów, którzy mają dostęp do refundowanych terapii. 
Polscy pacjenci są leczeni nie do końca według zaleceń 
klinicznych. Kliniczne wskazania leków są zawężane 
w kryteriach kwalifikacji do programów lekowych.

System krwiodawstwa działa sprawnie. 
W 2020 roku pobrano około 1,2 mln donacji 
krwi i jej składników. Opłaty za krew i jej 
składniki w 2021 r. nie ulegną zmianie 
w porównaniu do roku 2020 — mówi dr 
Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego 
Centrum Krwi.

— Ile pobrano krwi w 2020 roku?
— W 2020 roku pobrano około 1,2 mln donacji krwi 
i jej składników, natomiast do lecznictwa wydano ok. 
1,1 mln jednostek koncentratu krwinek czerwonych, 
składnika krwi który jest najczęściej wykorzystywany 
w krwiolecznictwie. 

— Jakie mamy nadwyżki osocza?
— W lecznictwie powszechnie stosuje się koncentrat 
krwinek czerwonych, będący podstawowym składni-
kiem krwi pełnej, pobieranej od honorowych krwio-
dawców, który w 100% jest wykorzystywany w kraju. 
Obecnie w Polsce uzyskuje się ok. 1,2 mln jednostek 
osocza rocznie. Do celów klinicznych (głównie do 
przetoczeń pacjentom) zużywa się jedynie około 
19 proc. osocza, pozyskiwanego w Centrach Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa, a pochodzącego od Ho-
norowych Dawców Krwi. Taki poziom zużycia wynika 
ze wskazań medycznych i jest skorelowany z trendami 
światowymi. 
Po zabezpieczeniu potrzeb klinicznych, pozostała 
ilość osocza stanowi nadwyżkę, która może zostać 
przeznaczona do frakcjonowania celem uzyskania 
produktów leczniczych osoczopochodnych (koncen-
tratów czynników krzepnięcia, albumin, immunoglo-
bulin), ratujących zdrowie i życie chorych. Produkty 
te wykorzystywane są w leczeniu, m.in. chorych na 
hemofilię, po przeszczepieniach, z niedoborami od-
porności. Zważywszy na niedobory osocza na rynku 
europejskim, surowiec ten dotychczas wydawany był 
za opłatą do wytwórni farmaceutycznych poza grani-
cami kraju do czasu wypracowania innych rozwiązań 
systemowych. 

— Czy mamy zabezpieczone dostawy immunoglo-
bulin?
— W zakresie produktu krwiopochodnego — immuno-
globuliny — w ostatnio organizowanym w 2020 roku 
konkursie na wyłonienie odbiorcy polskiego osocza 
został zawarty zapis zobowiązujący potencjalnego 
oferenta, że „wytworzone przez niego produkty, lub 
przez podmiot, który jest/będzie przez niego zaopa-
trywany w osocze, będą dostępne na rynku polskim 
poprzez przystąpienie do postępowań o udzielenie za-
mówień na dostawę immunoglobuliny w 2021 r. na ry-
nek polski, ogłaszanych przez podmioty lecznicze lub 
udokumentowanie realizacji dostaw immunoglobuliny 
w 2021 r. na rynek polski wynikających z wcześniej 
zawartych umów w ilości odpowiadającej co najmniej 
50 proc. tego produktu wytworzonego z ilości osocza 
będącej przedmiotem konkursu”.

PROF. PIOTR CZAUDERNA, GUMed NIENKE FEENSTRA, Takeda MAŁGORZATA LOREK, NCK 
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INNOWACJE

TRENDY

Jakość potrzebna w onkologii

„Będziemy odmawiać 
kontraktów 
świadczeniodawcom 
radzącym sobie gorzej 
niż inni z problemem 
jakości. Będą także 
zmiany w promocji 
i onkologicznej 
profilaktyce" 
— zapowiada 
wiceminister Sławomir 
Gadomski. Podczas 
konferencji „Rak 

— to się leczy — onkologia po pandemii — dokąd 
zmierzamy?" Sławomir Gadomski zwracał uwagę na 
istotne różnice w jakości leczenia onkologicznego. 
Nie podając szczegółów zauważył, że poszczególne 
ośrodki istotnie różnią się między sobą skutecznością 
leczenia (mierzoną w latach przeżycia od momentu 
postawienia diagnozy) oraz liczbą powikłań 
— „W Krajowej Sieci Onkologicznej będziemy 
zbierać i porównywać rezultaty leczenia. Ośrodki, 

które odbiegają w dół od najlepszych wskaźników 
otrzymają ostrzeżenia. Będzie konieczność 
przedłożenia programu działań naprawczych. Gdy nie 
przyniosą one efektu, będziemy odmawiać dalszego 
kontraktowania świadczeń w tych ośrodkach". 

Szansa na nowe antybiotyki  
z kanadyjskich prerii

Kanadyjscy naukowcy 
z Lethbridge College w Al-
bercie zidentyfikowali dwie 
nowe substancje roślinne 
o właściwościach antybio-
tyków. „Uważamy, że to 
bardzo szczególne rośliny. 
Zarówno z powodu klima-
tu, ludzi, zwierząt, które je 
spożywają i jednocześnie 
zanieczyszczają (środowi-
sko), z powodu gleby — te 

rośliny muszą walczyć, by przetrwać. Z naszej dotychczaso-
wej wiedzy wynika, że nikt nie badał tych roślin pod kątem 
ich właściwości jako antybiotyków, sądzimy więc, że mamy 

szanse na znalezienie molekuł jedynych w swoim rodzaju" 
— mówi cytowana w komunikacie uczelni dr Kerneis.

Rośniemy szybciej

Tempo wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w Polsce 
przewyższa średnią dla europejskich krajów OECD. Jed-
nak wciąż należymy do grupy państw, które na zdrowie 
wydają rażąco mało — Polska wydaje mniej niż połowę 
średniej — wynika z raportu Związku Powiatów Polskich 
„Nakłady na ochronę zdrowia w Polsce na tle innych 
państw OECD".
Raport prezentuje dane na temat publicznych wydat-
ków na ochronę zdrowia per capita z uwzględnieniem 
siły nabywczej pieniądza w 27 państwach europejskich 
należących do OECD. W 2010 roku nakłady wynosiły 
one w Polsce 1 019,8 USD i stanowiły 42 proc. średniej 
wydatków  w analizowanych państwach (2 391,7 USD). 
W latach 2010 — 2019 publiczne nakłady na zdrowie per 
capita w europejskich krajach OECD wzrosły do średnie-
go poziomu 3 270 USD, czyli o 36 proc.  W tym czasie 
w Polsce nakłady rosły w szybszym tempie, o 53 proc., 
osiągając kwotę 1568 USD.  Stanowiło to w 2019 roku 
47 proc. średniej europejskiej.

E-papierosy do akcyzy

Fundacja Wygrajmy 
Zdrowie zwróciła się do 
Ministra Finansów i par-
lamentarzystów o pod-
niesienie akcyzy na e-
-papierosy. Apeluje, aby 
podwyżkę potraktować 
jako narzędzie profilak-
tyki zdrowotnej, ograni-
czającej palenie, a także 
jako dodatkowe źródło 
finansowania ochrony 
zdrowia, analogicznie do 

podatku cukrowego. „Mając na względzie, że służba 
zdrowia wymaga stałego dofinansowania", Fundacja 
wskazuje na możliwości pozyskiwania dodatkowych 
źródeł finansowych i mechanizmów, które przyniosą 
dalsze korzyści i oszczędności dla systemu. Zdaniem 
Fundacji dobrym przykładem był wprowadzony nie-
dawno tzw. podatek cukrowy, który nie tylko ma szan-
sę ograniczyć spożycie niezdrowej żywności w Polsce, 
ale także zasilić budżet NFZ.

Centralizujmy mądrze

„W ostatnim czasie do-
strzegamy silne ten-
dencje centralizacyjne 
w ochronie zdrowia. 
Pionizacja Narodowego 
Funduszu Zdrowia i pla-
nowana reforma szpitali 
to niektóre z elementów 
tego procesu. Dostrze-
gając również intensy-
fikację działań Minister-
stwa Zdrowia na rzecz 
centralizacji procesów 
zamówień niektórych 
kategorii leków refundo-

wanych, uważamy, że trzeba zapewnić przejrzystość 
tej działalności" — uważa Irena Rej, prezes zarządu Iz-
by Gospodarczej Farmacja Polska.

Leki które zatruwają

Wody powierzchniowe 
są coraz mocniej zanie-
czyszczane przez pozo-
stałości leków. Substancje 
aktywne są wykrywane 
także w wodzie pitnej. 
„Problem polega na tym, 
że pewnych leków jest 
w środowisku coraz wię-
cej. Dobrym przykładem 
są jodowe środki kontra-
stowe, czyli związki po-
dawane np. przed bada-

niami z użyciem tomografu komputerowego czy re-
zonansu magnetycznego. Te farmaceutyki dla ludzi są 
bezpieczne, bo my ich nie metabolizujemy — wydala-
my je praktycznie w niezmienionej postaci. Ale w mo-
mencie, kiedy dostają się one do środowiska, mogą 
ulegać biotransformacji i stać się szkodliwe — mówi dr 
Agnieszka Nowak z Instytutu Biologii, Biotechnologii 
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. 
Niesteroidowe leki przeciwzapalne nie są rozkładane do 
związków bezpiecznych. Ponieważ oczyszczalnie nie 
mają obowiązku monitorowania tego typu substancji 
w ściekach, trafiają one dalej do wód gruntowych, po-
wierzchniowych, a nawet do wody pitnej. Obecność 
tych związków w środowisku wodnym może wpływać 
szkodliwie także na zdrowie dziko żyjących zwierząt.

Nic o nas bez nas

„Niepokoi niedostatek dialogu. Objaśnię to na przykła-
dzie prac zespołu do spraw przygotowania rozwiązań 
legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmio-
tów leczniczych wykonujących działalność leczniczą 

w rodzaju świadczenia 
szpitalne. Jego powoła-
niu towarzyszyły zapo-
wiedzi centralizacji sieci 
szpitalnej w postaci pod-
porządkowania ich woje-
wodom lub marszałkom 
województw. Żałuję, 
że do prac zespołu nie 
zaproszono samych za-
interesowanych, czyli 
dotychczasowych właś-
cicieli szpitali i ich dyrek-

torów. Takie działanie podwaja poczucie niepewności 
co funkcjonowania szpitali i podczas pandemii, i po 
jej zakończeniu" — mówi prof. Jarosław J. Fedorowski, 
szef Polskiej Federacji Szpitali.

Bayer inwestuje w terapie genowe

W ostatnim czasie Bayer zrealizował wiele inwestycji w in-
nowacyjne terapie, zawie-
rając ponad 25 umów 
o zakupie lub współpracy 
z firmami i startupami bio-
farmaceutycznymi. Reali-
zuje ponad 50 projektów 
klinicznych, skupiając się 
na chorobach sercowo-
-naczyniowych, onkologii 
i zdrowiu kobiet.
„Rewolucja biomedyczna 
i technologiczna, która 
w nieznanym dotychczas 
tempie zmienia możliwo-

ści i sposoby leczenia pacjentów, trwa. Nasza firma sta-
wia sobie za cel bycie liderem innowacji w dziedzinie 
terapii komórkowej i genowej oraz cyfrowego zdrowia" 
— mówi Stefan Oelrich, prezes Bayer Pharmaceuticals 
Division. — „Napędzamy tę transformację i wspólnie 
z naszymi partnerami powiększamy nasze obiecujące 
portfolio rozwiązań terapeutycznych".

TRENDSETTERZY

Sophie Kerneis

Sławomir Gadomski

Szymon Chrostowski

Agnieszka Nowak

Jarosław J. Fedorowski

Stefan Oelrich

Irena Rej
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NA AGENDZIE

A rłukowicz Bartosz. W Brukseli na-
wet byli ministrowie zaczynają 

mówić ludzkim głosem i angażować 
się w słuszne inicjatywy, na przykład 
europejski Cancer Plan. Może jeszcze 
zrobić dla nas dużo dobre-
go. Oby tylko pozostał tam, 
gdzie jest.

B alicki Marek. Ciągle dba o to, żeby można było 
o nim powiedzieć coś więcej niż tylko „były minister„. 

Na poważnie zajął się reformowaniem psychiatrii i robi to 
skutecznie. Doradza i prezydentowi, i ministrowi zdrowia. 
To głównie dzięki niemu psychiatrzy dają radę i jeszcze 
wszyscy nie zwariowali w tej pandemii.   

C ieszyński Janusz. Mistrz cyfryzacji ochrony zdro-
wia i twitterowej riposty. Już chcieli-

śmy stawiać e-pomnik, bo naprawdę na 
niego zasłużył. Ale antyrządowe media 
zaczęły mu wypominać całkowicie ana-
logowe maseczki i wirtualne respiratory. 
Uspokaja nerwy w kojącym krajobra-
zie Lubelszczyzny i z pewnością 
nie napisał jeszcze ostatniego 
ćwierknięcia. 

D uda Andrzej. Wygrał wybory kilka dni po tym, jak po-
wiedział że się nie szczepi na grypę. Nie musi, zupeł-

nie jak Chuck Norris. To grypa powinna się szczepić prze-
ciw niemu. 

E -recepta. Wprowadzona just-in-time przed epide-
mią, zapewne uratowała tysiące pacjentów. A na 

pewno uratowała system preskrypcji i dystrybucji le-
ków przed katastrofą. Jej autor zasługuje na pomnik 
— patrz pkt C. 

F ic Piotr. Został nowym prezesem lubelskiego Bioto-
nu zaraz po tym, jak akcje poszły w górę i praca nad 

lekiem z osocza nabrała tempa. Giełdowe rekiny zwie-
trzyły krew, oczekują zysków. Ale zrobienie leku przez 
polską firmę potrwa dłużej niż wyprodukowanie rosyj-
skiej, amerykańskiej czy brytyjskiej szczepionki.

G ut Włodzimierz. Jedna z koronagwiazd medial-
nych, w pozytywnych sensie. W marcu pojawił się 

na ekranach telewizorów i został z nami do grudnia. 
Człowiek, który nie waha się nazywać rzeczy po imieniu. 
Nie mógłby być politykiem.  

H orban Andrzej. Po kilku miesiącach 
pandemii ktoś sobie wreszcie przy-

pomniał, że profesor zna się na choro-
bach zakaźnych i zaczął go pytać o zda-
nie i poradę. Był to premier Mora-
wiecki. Lepiej późno niż wcale. 

I nstytuty. Dziesięć instytutów 
podległych Ministerstwu Zdrowia ledwo zipie finansowo. 

Nawet tradycyjnie kwitnący Instytut Słuchu znalazł się pod 
kreską. Długi rosną, rosną, rosną... Zupełnie jak kiedyś mury.

J uszczyk Grzegorz. Dyrektor NIZP-PZH od lat bar-
dzo zabiegał, aby zdrowie publiczne znalazło się 

w centrum uwagi rządu, decydentów i całego społe-
czeństwa. W końcu tak się stało i najważniejszym zespo-

łem w rządzie jest zespół do spraw zdrowia publicznego. 
Ale chyba nie jest z tego powodu szczęśliwy.

K To literka, od której zaczyna się najpopularniejsze 
w mijającym roku polskie słowo. Koronawirus. A tak-

że: Konstytucja, Kwarantanna, Kobieta. Aż strach pomyśleć, 
co będzie dalej. Kryzys? Katastrofa?

L atos Tomasz. Tylko dzięki niemu posłowie na  sejmowej 
komisji zdrowia rozmawiają merytorycznie. Nie wszyscy 

i nie zawsze, ale i tak decyduje większość. 

Łukasz Szumowski. Dramat w trzech odcinkach odcis-
nął piętno na obliczu wybitnego profesora: najpierw wo-

ry pod oczami, potem maseczki a na koniec hospitalizacja 
z covidem. Po drodze jeszcze zarzuty mediów, że ma inteli-
gentnego brata. Wygrane wybory do Sejmu to w tej sytuacji 
kwiatek do kożucha.

M iłkowski Maciej. Przez pół roku nie mógł robić 
tego, co lubi najbardziej, czyli refundować. Pa-

cjenci i producenci mają nadzieję, że w 2021 roku odrobi 
zaległości.  

N iedzielski Adam. Jako prezes Narodowego Fun-
duszu anonimowo zalecał, że-

by szpitale i przychodnie przesta-
ły przyjmować pacjentów. Jako 
minister poprosił instytut zdrowia 
publicznego o wyjaśnienie, dlacze-
go tak wielu Polaków umiera. Może 
komuś uda się połączyć te dwa 
fakty.

O nkologia. Jedna z większych ofiar pandemii. Długi 
centrów onkologii idą w dziesiątki milionów. Pilotaż 

przedłużony, strategia się odwleka. Chyba nie tylko pa-
cjenci są temu winni. Ale fakt, dali się zastraszyć, nie badają 
cię, nie konsultują, przekładają operacje. Cofniemy się ze 
wskaźnikami do epoki Gierka, oby nie Łokietka. 

P inkas Jarosław. Przeprowadził w minionym roku do-
wód, że maseczka z biustonosza i lód w majtkach mo-

gą być szkodliwe dla zdrowia i zabójcze dla kariery. 

Q Przez całe lata wydawało się, że to jest literka, od któ-
rej zaczyna się najpopularniejsze polskie słowo — na 

pięć liter, które łatwo wyczytać z ust choćby piłkarzy w te-
lewizorze. Od marca jednak wiemy, ze najpopularniejsze 
słowo zaczyna się na K.

R zadkie choroby. Uroczyste zapewnienia, padają-
ce po raz któryś na początku roku, że powstanie 

wreszcie Narodowy Plan — znowu pozostały w sferze 
obietnic. Oficjalnie — z powodu koronawirusa. O wer-
sję nieoficjalną, ale prawdziwą, trzeba pytać ministra 
finansów. 

S imon Krzysztof. Kolejna koronogwiaz-
da, ale z większym politycznym zacię-

ciem. Oprócz tego, że sensownie o pande-
mii, profesor mówi sporo o rządzie i polityce. 
Czy równie sensownie — tu zdania są po-
dzielone.

S zczepionki przeciwko COVID-19. Ekspresowo opra-
cowane, przebadane i dopuszczone do obrotu. Nag-

le okazało się, że formalności można skrócić, biurokrację 

ograniczyć a pieniądze nie są problemem. Jeszcze szcze-
pienia się nie zaczęły, a już niektórzy zdążyli zarobić miliar-
dy. Nie można tak zawsze, na przykład z lekami ratującymi 
życie chorych na raka?

Światowa Organizacja Zdrowia. Nie dała rady po-
wstrzymać pandemii. Nie dała też rady przekonać Do-

nalda Trumpa, że jest niezależna od polityków, zwłaszcza 
chińskich. Jedno i drugie byłoby równie trudne, wręcz nie-
możliwe.  

Topór Mądry Roman. To dzięki niemu uzyskaliśmy 
w ubiegłym roku bardzo bogate i intere-

sujące raporty dotyczące chorobowości Po-
laków. Porównanie DALY z lat 1990-2019 po-
kazuje jak na dłoni, co nam szkodzi. Mówiąc 
ogólnie, jest sporo do zrobienia. A mówiąc 
konkretnie, jesteśmy w czarnej... 

U nia. Parlament Europejski i Komisja 
zamierzają zwiększyć swój wpływ na ochronę zdrowia 

w państwach członkowskich, w myśl zasady „więcej unii 
w unii". Gdyby to oznaczało dotacje w celu wyrównywa-
nia poziomu opieki — miałoby sens. Ale życie pokazuje, że 
zwykle chodzi o interesy krajów najbogatszych, a nie tych 
najbardziej potrzebujących. 

V ideokonferencje. Podstawowa metoda pracy w mi-
jającym roku. Neurolodzy i psychiatrzy już zaczynają 

publikować badania o zgubnym wpływie wpatrywania się 
w małe ekraniki z gadającymi ludzikami przez osiem godzin 
dziennie. Albo czternaście, w zależności od tego, jaka strefa 
czasowa obowiązuje w centrali. 

W uhan. Tam się to wszystko zaczęło, na targu rybnym 
(*albo w tajnym laboratorium) nowy (*albo stary) 

zmutowany wirus przeskoczył z nietoperza (*albo z pro-
bówki) na człowieka. Chociaż są i tacy, którzy twierdzą, że 
to wszystko ściema (*spisek) a ziemia jest płaska (*pod nią 
jest baza kosmitów).

X Od wielu lat specjaliści WHO ostrzegali przed zagro-
żeniem chorobą X, spowodowaną mutacją jakiegoś 

już znanego wirusa czy bakterii lub pojawieniem się zupeł-
nie nowego patogenu. Miała wywołać światową pande-
mię. No i wykrakali. Tylko litera im się pomyliła.

Y es, yes, yes — czy jeszcze ktoś pamięta, jak premier 
Marcinkiewicz podsumowywał efekty któregoś unij-

nego szczytu. W tym roku słychać było u nas raczej — no, 
no, no. No ale koniec wieńczy dzieło, mamy szansę dostać 
57 miliardów euro na sfinansowanie narodowego planu 
odbudowy ochrony zdrowia. W odróżnieniu od budżetu 
Funduszu Medycznego, to nie jest podwójne liczenie tej 
samej kasy tylko zupełnie nowe monety. 

Z gony. Prawdziwa liczba ofiar pandemii w 2020 roku 
była o wiele większa niż podawały codzienne komu-

nikaty MZ, ogłaszane na Twitterze. Nie chodzi o maturzy-
stę, który potrafi liczyć lepiej niż Sanepid. Chodzi o to, że 
według statystyk umarło prawie 70 tysięcy Polaków więcej 
niż w ubiegłych latach. Oficjalni covidovcy — to tylko część 
tych nadmiarowych zgonów. 

Ż Żeby nam się lepiej żyło w 2021 roku — tego trzeba 
wszystkim życzyć. Szczerze, z całego serca. Dużo 

mzdrowia!

Alfabet zdrowia 2020
O roku ów! — pisał kiedyś wieszcz o przełomowym roku 1812. Mijający rok 2020 przyszło raczej pożegnać 
słowem... uff — czyli westchnieniem ulgi, że wreszcie się skończył. Wydaje się, że jeśli chodzi o ochronę 
zdrowia — to nie może być gorzej. Ale nigdy nic nie wiadomo... Zamiast martwić się na zapas, lepiej jednak 
spojrzeć wstecz, podsumowując poczynania głównych aktorów na scenie naszego systemu.


