
Jest rzeczą kompletnie wtórną, 
kto będzie właścicielem placówki 
medycznej. Najistotniejsze, żeby 
pacjent mógł liczyć na szybką 
i właściwą opiekę, czyli żeby 
zapewnić dostęp do świadczeń 
zdrowotnych. Pandemia pokazała 
bardzo wyraźnie, że są placówki 
medyczne, które nie powinny 
funkcjonować w systemie ochrony 
zdrowia. Potrzebne jest wprowadzenie 
ustawy o jakości i bezpieczeństwie 
pacjenta oraz promowanie jakości 
— mówi Bartłomiej Chmielowiec,  
Rzecznik Praw Pacjenta.

42 jest w książkach Douglasa Adamsa odpo-
wiedzią na wielkie pytanie o życie, wszech-
świat i całą resztę. Niestety nie jest to odpo-
wiedź kompletna, ponieważ nie obejmuje 
polskiej ochrony zdrowia. 
Ostatnio przez media przeleciała informacja, 
że 60,2% Polaków nie chce wzrostu składki 
na świadczenia zdrowotne zaś tylko 24,7% 
popiera takie rozwiązanie. Eksperci doda-
wali, że to i tak dobrze, bo przed epidemią 
niechęć do wyższej składki byłaby jeszcze 
silniejsza. Głębsze spojrzenie na wynik sondażu pokazuje, że naj-
większy odsetek zwolenników podniesienia składki jest w ośrod-
kach miejskich liczących od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców, 
najmniejsze poparcie występuje w miastach mających od 200 tys. 
do 500 tysięcy, z kolei najwięcej przeciwników tego rozwiązania 
jest w miejscowościach do 50 tys. ludności. 
Trudno o definitywne wnioski, ale widać, że najmniejszą ochotę 
na dofinansowanie ochrony zdrowia mają mieszkańcy bardzo 
małych i bardzo dużych ośrodków — można więc domniemy-
wać, że za ich postawę odpowiada np. niski poziom dostępno-
ści niektórych usług (z powodów geograficznych lub demogra-
ficznych). Część z nas nie wierzy też zapewne, że samo dosy-
panie pieniędzy do systemu poprawi sytuację. W końcu eksperci 
powtarzają od lat: ilość musi być powiązana z jakością. Inaczej 
większe nakłady się zmarnują. 
Wygląda więc na to, że odpowiedzią na wielkie pytanie po 
ochronę zdrowia w Polce nie jest 42, a raczej 22. A konkretnie 
paragraf 22.
Chcemy wszyscy, aby personel medyczny w Polsce zarabiał wię-
cej i pracował w lepszych warunkach (zmęczeni ratownicy, pie-
lęgniarki i lekarze to wszak większe ryzyko błędu). Jednocześnie 
jednak nie chcemy za to więcej zapłacić. 

Krzysztof Jakubiak dzwoniąc do mnie w sprawie tego 
felietonu prosił „Tylko nie o pandemii!”. Więc dobrze, 
nie będzie o pandemii, ale o mechanizmie boleśnie 
przez nią obnażonym.
W Polsce od 1989 roku walczymy o coś, co nazy-
wamy kapitałem społecznym — zaufaniem do wła-
dzy, do lekarzy, naukowców, policji, wojska, sądów. 
I z roku na rok, w ogniu tej walki, zaufania w każdym 
obszarze naszego życia społecznego... ubywa. Po-
wodów można znaleźć wiele, jednak patrząc z szer-
szej perspektywy główną przyczyną jest chodzenia 
na PR-owe i medialne „skróty”.
W miarę pojawiania się kolejnych problemów, poszukuje się prostych 
i szybkich PR-owych tłumaczeń. Takich, które suweren od razu i bez 
problemów przyswoi, nawet gdy chodzi o skomplikowane sprawy. 
Choćby za cenę chwilowego uspokojenia nastrojów, wprowadzenia 
w błąd czy powiedzenia półprawdy. Ma być krótko, prosto i w żołnier-
skich słowach, by każdy zrozumiał. Bez niuansów.
Dołóżmy do tego medialne zaklęcie — „zaprosimy eksperta, a on nam 
wszystko wyjaśni”. Taki znawca nie może powiedzieć „Nie wiem! Nie znamy 
mechanizmów!”. Obserwujemy więc plątanie się w zeznaniach dyżurnych 
ekspertów i sprzeczne narracje. I uzyskujemy pożywkę dla wszelkiego ro-
dzaju teorii spiskowych, pojawiających się w przestrzeni publicznej. A prze-
cież życie społeczno-polityczne nie jest constans. Nauka nie wie wszyst-
kiego. Nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Dlatego kategorycznie 
formułowane sądy w wielu przypadkach błyskawicznie się dewaluują.
Wyłapywanie tych niekonsekwencji — to już prawie sport narodowy. 
Uprawiany przez różnych zwolenników teorii spiskowych, demoluje na-
sze życie społeczne i zaufanie, których bardzo potrzebujemy w trudnych 
czasach. „Znowu oszukali” — mówią.
A gdyby tak częściej powiedzieć, jak jest naprawdę. Przyznać, że „nie 
znamy jeszcze mechanizmu”, "nie wiemy". Świat się nie zawali, a może 
będzie piękniejszy?
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CO SIĘ DZIEJE

FAKTY KADRYPRAWO

Sportowcy do szczepień 

Członkowie kadry narodowej polskich 
związków sportowych w sportach 
olimpijskich, zawodnicy przygotowu-
jący się do igrzysk olimpijskich, a także 
igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk 
głuchych mają prawo do szczepień 
przeciw COVID-19 w etapie pierwszym.
Igrzyska olimpijskie przełożone 
z 2020 na 2021 z powodu pandemii CO-
VID-19 mają się odbyć w Tokio dniach 
23 lipca — 8 sierpnia.

Faux pas premiera wobec 
sektora prywatnego

Podczas konferencji prasowej premier 
Mateusz Morawiecki stwierdził, że 
"w niektórych przypadkach, kiedy po-
moc mogła być udzielana, tej pomocy 
nie udzielano m.in. dlatego, że inne są 
priorytety, w inny sposób patrzy służba 
zdrowia prywatna na powszechny 
problem, jakim jest epidemia, a w inny 
sposób patrzą na to jednostki państwo-
we, publiczne i oczywiście również 
samorządowe".
Minister Niedzielski zapytany o tę wy-
powiedź premiera zaznaczył, że doszło 
do pewnej nadinterpretacji wypowiedzi 
— "Intencją wypowiedzi pana premiera 
było pokazanie, że model prywatyzacji 
całego systemu opieki zdrowotnej i bra-
ku takiego centralnego mechanizmu 
koordynacyjnego bardzo utrudniłby po-
stępowanie w sytuacji kryzysowej".

Bliżej do Colorectal  
Cancer Units 

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór 
specjalistycznych placówek, któ-
re zaczną realizować nowy model 
kompleksowej opieki nad pacjen-
tami z nowotworem jelita grubego. 
W jednostkach odpowiedzialnych za 
koordynację procesu diagnostycznego 
i terapeutycznego zostaną wyznacze-
ni koordynatorzy, których zadaniem 

będzie nadzór nad planem diagnostyki 
i leczenia danego pacjenta. 

NFZ zaleca, żeby leczyć

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał 
zalecenie, aby ze względu na popra-
wę sytuacji epidemicznej od 4 maja 
wznowić ograniczone lub zawieszone 
wykonywanie zabiegów planowych. 
Pierwsze zalecenia NFZ, mówiące 
o "ograniczeniu do niezbędnego mi-
nimum lub czasowego zawieszenia 
udzielania świadczeń wykonywanych 
planowo lub zgodnie z przyjętym pla-
nem postępowania leczniczego", były 
ogłoszone 15 marca 2020 roku, ostatnie 
— 8 marca 2021.

Lewica proponuje leki  
za 5 złotych

Lewica złożyła projekt ustawy, który 
zakłada rozszerzenie zakresu refun-
dowanych leków i wyrobów medycz-
nych na wszystkie leki na receptę oraz 
wprowadzenie dwóch modeli refun-
dacji: pełna refundacja lub odpłatność 
ryczałtowa. Odpłatność ryczałtowa 
miałaby być nie wyższa niż 5,88 zł. 

Koniec przerywania terapii 
w reumatologii

W nowym obwieszczeniu o lekach 
refundowanych zmieniono kryteria 
programów lekowych dla pacjentów 
z reumatoidalnym zapaleniem sta-
wów, młodzieńczym idiopatycznym 
zapaleniem stawów oraz spondyloar-
tropatią bez zmian radiograficznych. 
Zmiany opisów programów 
B.33 i B.82 "są w przeważającej części 
zgodne z propozycjami Polskiego 
Towarzystwa Reumatologicznego 
i konsultanta krajowego w dziedzinie 
reumatologii, które zostały pozytyw-
nie ocenione przez Radę Przejrzysto-
ści AOTMiT" — oświadczyli PTR i prof. 
Marek Brzosko.
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Diagności chcą ustawy

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych 
wyraziła sprzeciw wobec rażącego, jej zda-
niem, opóźnienia w procedowaniu ustawy 
o medycynie laboratoryjnej.
"Rozumiemy wpływ epidemii na wszyst-
kie aspekty życia społecznego, w tym 
na proces legislacyjny, jednak epidemia 
unaoczniła, jak wiele obszarów z zakresu 
medycyny laboratoryjnej wymaga pilnego 
uregulowania prawnego. Niedługo minie 
rok od zgłoszenia Ministrowi Zdrowia 

przez Krajową Radę 150 poprawek do projektu ustawy o me-
dycynie laboratoryjnej, tymczasem projekt nadal nie został 
skierowany do parlamentu" — powiedziała prezes Alina Niewia-
domska.

Jest projekt ustawy o badaniach klinicznych

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych pro-
jekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych sto-
sowanych u ludzi. Ustawa ureguluje m.in. wydawanie pozwolenia 
na badanie kliniczne oraz pozwolenia na istotną zmianę badania 
klinicznego; tryb powołania, skład i zadania Naczelnej Komisji 
Bioetycznej oraz zasady i tryb przeprowadzania oceny etycznej 
badania klinicznego oraz związane z tym terminy. Projekt określa 
także obowiązki sponsora i badacza; zasady odpowiedzialności 
cywilnej badacza i sponsora oraz zasady funkcjonowania Fundu-
szu Ochrony Uczestników Badań Klinicznych.

Ustawa o sieci bez profilaktyki, ale kiedy?

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej sku-
piać się ma na procesach diagnostycznych 
i terapeutycznych. Profilaktyką onkologicz-
ną zajęto się niezależnie od niej — powie-
dział wiceminister Sławomir Gadomski na 
posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia. 
Założenie, że sieć onkologiczna powstanie 
1 stycznia 2022 roku, określił jako "ekstre-
malnie optymistyczne".
Ustawa o KSO ma skupiać się na procesach 
diagnostycznych i terapeutycznych, a "sa-

ma profilaktyka, w sposób systemowy została dookreślona w Na-
rodowej Strategii Onkologicznej". 

Fundusz Kompensacyjny już wkrótce

Projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnego, przewidującej od-
szkodowania dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny 
poszczepienne, przeszedł konsultacje publiczne.
Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje powołanie Funduszu 
Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, z którego pochodzić 
będą środki na rekompensatę w związku z wystąpieniem niepo-
żądanych odczynów poszczepiennych nie tylko po szczepieniu 
przeciw COVID-19, ale również po szczepieniach obowiązkowych. 
Odszkodowania na drodze decyzji administracyjnych przyzna-
wane będą przez Rzecznika Praw Pacjenta. 
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Onkolodzy murem  
za konsultantem

Najważniejsze towarzystwa naukowe 
i organizacje onkologiczne opublikowały 
wspólne wspólne stanowisko "w sprawie 
postępowania Fundacji Onkologicznej 
ALIVIA wobec konsultanta krajowego 
w dziedzinie onkologii klinicznej prof. 
Macieja Krzakowskiego". PTOK, PTO, 
PTRO, konsultanci krajowi w dziedzinach 
onkologicznych oraz konsultanci wojewódzcy 
w dziedzinie onkologii klinicznej i kilka 
organizacji pacjentów — wspólnie wyrazili 
oburzenie wobec ataków fundacji na profesora 
Krzakowskiego.

Prof. Maksymowicz  
pod lupą MZ

"Dostaliśmy bardzo niepokojące informacje 
dotyczące możliwych eksperymentów 
medycznych wykonywanych na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim pod nadzorem 
profesora Maksymowicza"— powiedział 
Wojciech Andrusiewicz, rzecznik MZ. Autorem 
doniesienia skierowanego do resortu zdrowia 
był współpracownik ministra edukacji. 

Profesor Wojciech Maksymowicz oświadczył, 
że zarzuty są bezpodstawne i mają charakter 
polityczny. Jako wyraz protestu zrezygnował 
z członkostwa w klubie poselskim Prawa 
i Sprawiedliwości. 

Iwona Maroszyńska nowym 
dyrektorem Matki Polki

Pediatra i neonatolog dr hab. n. med. Iwona 
Maroszyńska, prof. ICZMP, została nowym 
dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki 
Polki w Łodzi. Zastąpiła prof. Macieja Banacha, 
który zrezygnował z tego stanowiska.

Iwona Maroszyńska od 2011 r. kierowała 
Kliniką Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych 
Noworodków i Niemowląt w ICZMP, 
a od 2014 r. była lekarzem naczelnym pionu 
pediatrycznego łódzkiego instytutu. 

Wojciech Maksymowicz

Maciej Krzakowski

Mateusz Morawiecki
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Sławomir Gadomski
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Stanisław Maćkowiak, 
prezes Federacji Pa-
cjentów Polskich oraz 
członek rady Funduszu 
Medycznego — "Pier-
wotna rekomendacja 
prezesa AOTMiT, który 
zaproponował ministrowi 
umieszczenie 11 leków 

na liście została sformułowana być może 
bez udziału Rady Przejrzystości. Dlatego 
stanowisko RP, aby zarekomendować tylko 
4 technologie, nie musi być zaskoczeniem. 
Z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań pa-
cjentów każdy nowy lek, który spełnia usta-
wowe kryteria, powinien mieć szansę na 
zweryfikowanie i rozpatrzenie możliwości 
refundacji. Jednocześnie każdy powinien 
zostać wnikliwie zbadany i zweryfikowany, 
pod kątem skuteczności, bezpieczeństwa 
i efektywności kosztowej"

Anna Kupiecka, prezes 
Fundacji "Onkocafe 
— Razem Lepiej" — "Z nie-
pokojem zapoznaliśmy 
się z informacją o braku 
rekomendacji dla leków 
przeciwnowotworowych 
na wykazie leków o wy-

sokim poziomie innowacyjności. Kiedy 
prezydent kierował projekt do Sejmu wielo-
krotnie podkreślał, że na ustawie o Fundu-
szu Medycznym skorzystają w szczególno-
ści pacjenci onkologiczni oraz z chorobami 
rzadkimi. Nie jestem w stanie zrozumieć co 
się w tej sprawie zmieniło, skoro pierwszy 
wykaz nie obejmie terapii wprost rekomen-
dowanych przez międzynarodowe towa-
rzystwa naukowe. W przypadku utrzymania 
tej decyzji albo, co gorsza, uczynienia z niej 
praktyki na kolejne lata, może okazać się, że 
Fundusz Medyczny przyniesie zdecydowa-
nie więcej szkody niż korzyści dla pacjen-
tów onkologicznych. Brak leków przeciw-
nowotworowych na pierwszym wykazie, 
brak dodatkowego finansowania ochrony 
zdrowia związany z ustawą, ograniczenie 
wysokości dotacji z budżetu państwa do 

NFZ na finansowanie diagnostyki oraz le-
czenia. Jeżeli od początku celem Funduszu 
Medycznego jest finansowanie inwestycji 
infrastrukturalnych, niepotrzebnie rozbu-
dzano nadzieje pacjentów pozostających 
bez możliwości skutecznego leczenia."

Iga Rawicka, wicepre-
zes EuropaColon Polska 
— "Nasuwa mi się tylko 
jeden komentarz, że ma-
my do czynienie ze swo-
istą samocenzurą listy, 
którą Rada Przejrzystości 
wcześniej sama przygo-
towała, jako rekomen-
dowane technologie 

medyczne. Biorąc pod uwagę, że brakuje 
tam również leków onkologicznych ratu-
jących życie i braku jakiegokolwiek mery-
torycznego uzasadnienia wyboru, to pod 
znakiem zapytania jest transparentność 
i wiarygodność decyzji. A mówimy o urzę-
dach najwyższej referencyjności w Polsce. 
Tam nie powinno być cienia wątpliwości. 
Można się nie zgadzać lub dyskutować 
z argumentacją, ale brak uzasadnienia 
w niczym nie pomaga."

Szymon Chrostowski, 
prezes Fundacji Wy-
grajmy Zdrowie — "Rok 
2020 w onkologii nie 
przyniósł wielkich, 
przełomowych innowa-
cji, więc nie powinno 
dziwić, że na liście wy-
typowanych leków nie 
znalazły się terapie on-

kologiczne. Zapewne według ocen nieza-
leżnych analityków, których zdanie często 
różni się od opinii firm farmaceutycznych, 
nie można było uznać przedstawionych 
propozycji. Myślę, że powinno nas cieszyć 
podejście agend rządowych. To instytucje, 
których zadaniem jest prowadzenie analiz 
i formułowanie rekomendacji w oparciu 
o dane realne wyników leczenia." 

KOMENTARZE

Liczba szpitali wykonujących zabiegi 
z użyciem robota da Vinci w Polsce
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Już dziś trafiają do szpitali chorzy cierpiący na schorzenia przewlekłe 
z powikłaniami będącymi skutkiem ograniczonego dostępu do syste-
mu ochrony zdrowia jakich nie widzieliśmy od ponad 20 lat. W sferze 
zdrowia publicznego to całkowicie nowa sytuacja z jaką nie mieliśmy do 
czynienia od dobrych kilku dziesięcioleci. To jednocześnie poważne wy-
zwanie organizacyjne i finansowe — zarówno dla płatnika, organizatora 
rynku medycznego, jak i świadczeniodawców, którego sposób realizacji 
wyznaczy nie tylko standardy opieki medycznej gwarantowanej przez 
państwo, ale także będzie rzutować na sprawność przywracania i popra-
wy zdrowia Polaków w pokowidowej rzeczywistości.
Dziś już jest niemal pewne, że dziedziny takie jak kardiologia, onkologia, 
interna i psychiatria w sferze wyzwań klinicznych z jakimi na co dzień 
przyjdzie się im mierzyć dokonają swoistego powrotu do przeszłości. 
Jednostki chorobowe, które dzięki postępowi medycyny niemal zniknę-
ły z horyzontu realnych problemów klinicznych niebawem znów będą 
wyznaczać poziom uwagi i zaangażowania systemu ochrony zdrowia. 
Nieuniknioną wobec tego jest korekta dotychczasowych priorytetów 
rozwoju systemu.

Po słowach premiera o prywatnej służbie zdrowia przetoczyła się kil-
kudniowa medioburza,. Aż rządowi PRowcy postanowili to odkręcić. 
Zaaranżowano ustawkę dla mediów w postaci spotkania z wicepre-
zydent Pracodawców RP, szefową największego prywatnego świad-
czeniodawcy. 
A taka jest przecież prawda. Patrzą inaczej. I dobrze. W czasie pandemii 
prywatne placówki, zwłaszcza AOS, w dużej mierze ratowały sytuację. 
Pacjent w publicznej placówce często dowiadywał się, że zabieg prze-
łożony, albo szpital przekształcony w jednoimienny, albo kwarantanna 
na oddziale. Publiczny system zalecał telewizyty i oczekiwanie.
Sektor prywatny przyjmował tych pacjentów. Jeśli ktoś był w stanie 
zapłacić — w pandemii leczył się za pieniądze. Prywatne szpitale nie 
wstrzymały zabiegów. Wzmogły tylko zabezpieczenia. Operowały 
w takim samym tempie jak przed pandemią. Nikt ich nie przekształcił 
w jednoimienne. Nie musiały wdrażać zaleceń NFZ. Ani nie mogły 
— doprowadziłyby się do bankructwa. 
Aż strach pomyśleć, co by się działo, gdyby szpitale były tylko państwo-
we i NFZ zamknąłby je wszystkie przed pacjentami. A takie przecież 
pojawiają się opinie — scentralizować, oddać pod władzę rządu, wtedy 
będzie porządek. Trzeba na to spojrzeć inaczej. 

TAK, PRYWATNA SŁUŻBA ZDROWIA  
PATRZY INACZEJ

KOREKTA SYSTEMU JEST NIEUNIKNIONA

CORAZ KRÓTSZA LISTA INNOWACJI

Krzysztof Jakubiak

Grzegorz 
Gielerak

Stanisław  
Maćkowiak

Iga Rawicka

Anna Kupiecka

Szymon  
Chrostowski
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DEBATA

Kolejna debata ekspercka mZdrowie w ramach cyklu New Economy in Healthcare poświęcona była tematowi — „Zakupy 
centralne: wyzwania, zagrożenia, korzyści”. Dyskusja na temat zakupów centralnych koncentrowała się wokół zagrożeń 
dla rynku oraz dla bezpieczeństwa lekowego pacjentów. Wszystkie strony publicznej debaty, w tym również resort 
zdrowia i NFZ, zdają sobie sprawę, że temat jest trudny. Brakuje merytorycznej dyskusji o wadach i zaletach nowego 
rozwiązania, które jest wprowadzane mimo zastrzeżeń ekspertów, producentów i przedstawicieli szpitali. 

Na początku debaty mec. Katarzyna 
Bondaryk podkreślała, że przetargi cen-
tralne „są sprzeczne z samymi celami usta-
wy o refundacji — mamy podmioty które 
mają wydane decyzje refundacyjne, które 
podejmowały trud negocjacyjny ustalania 
warunków refundacji. W momencie, kiedy 
jeden z oferentów wygrywa przetarg cen-
tralny, kilku z adresatów decyzji refunda-
cyjnych przestaje w praktyce wykonywać 
swoje decyzje, co powoduje, że możliwe, 
że nie będą już więcej aplikować o refun-
dację w Polsce”.

Izabela Obarska, ekspert systemu 
ochrony zdrowia, dyrektor DPLiF w Mi-
nisterstwie Zdrowia w latach 2016-2017, 
zwróciła uwagę, że „doświadczenia eu-
ropejskie wyraźnie pokazują, że im więcej 
mamy firm na rynku, tym konkurencja jest 
większa, a ceny są zdecydowanie niższe." 
Monopolizacja rynku, tym razem przez 
lek biopodobny tylko jednej firmy może 
w dłuższym czasie prowadzić do skutków 
odwrotnych nich zamierzone. Pomija-
jąc kwestie finansowe, przetarg centralny 
w obecnym kształcie może nieść ze sobą 
ryzyko dla pacjentów. 

Zdaniem Izabeli Obarskiej niepokojące 
jest to, że świadczeniodawca może do-
konać zakupu innego leku dopiero w mo-
mencie, kiedy udokumentuje działania nie-
pożądane lub zmniejszenie skuteczności 
stosowanej terapii. Szpital nie ma możliwo-
ści zabezpieczenia pacjentom dostępu do 
innych leków zawierających tą samą sub-
stancję czynną na wypadek konieczności 
powrotu do terapii stosowanej wcześniej. 
Może to powodować nieuzasadnioną me-
dycznie zwłokę w powrocie do dobrze to-
lerowanego i skutecznego leku i prowadzić 
do niekorzystnych skutków zdrowotnych. 
„Przetargi centralne miałyby rzeczywiście 
sens, jeśli w znaczącym stopniu gwaranto-
wałyby wzrost dostępności pacjentów do 

leczenia i zapewniały elastyczność w wy-
borze leku w sytuacjach klinicznych tego 
wymagających. A my tego nie obserwuje-
my” — podkreśliła Izabela Obarska.

Pozostali eksperci także wyrażali oba-
wy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
lekarz, jeżeli chciałby u pacjenta zastoso-
wać inny lek, musi przygotować odpo-
wiednią dokumentację medyczną, aby 
wykazać, dlaczego w konkretnej sytuacji 
lek z przetargu nie może być stosowa-
ny u danego pacjenta — czyli wskazać na 
działania niepożądane, nieskuteczność le-
czenia lub nadwrażliwość pacjenta. Nie jest 
rozwiązany problem, w jaki sposób można 
zapewnić kontynuację leczenia pacjenta 
poprzednim lekiem, jeżeli w danym mo-
mencie szpital go nie posiada.

Szymon Rajski zaznaczył, że z jego 
doświadczenia wynika, że zakupy central-
ne niestety nie przynoszą zamierzonych 
efektów — „Wszędzie podkreślano najniż-
szą cenę jednostkową, natomiast najniższa 
cena jednostkowa nie idzie w parze za wy-
miernym efektem finansowym całym okre-
sie obowiązywania umowy, czy też to co 
jest w sumie najważniejsze — potrzebami 
pacjenta i prawami pacjenta. Ustawa o pra-
wach pacjenta mówi, że pacjent powinien 
być leczony zgodnie z aktualną wiedzą me-
dyczną, adekwatną do jego stanu zdrowia 
— to nie może odbywać się w oderwaniu 
od potrzeb pacjentów i od szerszego spoj-
rzenia na kwestie ekonomiczne w całym 
okresie obowiązywania umowy."

Polska Federacja Szpitali jest zwolen-
nikiem zakupów grupowych, ale „to wcale 
nie oznacza zakupów centralnych” — pod-
kreślił prof. Jarosław Fedorowski. Jego 
zdaniem Narodowy Fundusz Zdrowia jako 
płatnik publiczny nie posiada ani wiedzy, 
ani pozycji do prowadzenia procesów za-
kupowych. Dużo lepszym rozwiązaniem 
byłoby organizowanie zakupów grupo-

wych. NFZ mógłby występować jako czło-
nek organizacji koordynowanej ochrony 
zdrowia wspólnie ze szpitalami, na zasa-
dzie ich dobrowolności, i wówczas zakupy 
grupowe mogłyby przynosić korzyści dla 
wszystkich stron. 

Krzysztof Kopeć zaznaczył, że przed 
wprowadzeniem zakupów centralnych 
powinna być przeprowadzona analiza 
krótko i długoterminowa, uwzględniają-
ca również doświadczenia innych krajów. 
Wprowadzanie przetargów centralnych 
według zasady „jeden przetarg — jeden 
wygrywający” może zniszczyć równowagę 
rynkową i doprowadzić do pojawienia się 
szkodliwych monopoli w miejsce zdrowej 
konkurencji. Jego zdaniem centralizacja 
zakupów leków zwiększa ryzyko niedobo-
rów na rynku, ponieważ producenci mogą 
mieć problemy z wywiązywaniem się z de-
klarowanych wielkości dostaw. 

W stanowisku resortu zdrowia wice-
minister Maciej Miłkowski uznał, że "war-
te jest rozważenia" wprowadzenie zasady, 
aby do przetargów wprowadzić zasadę 
wybierania więcej niż jednego dostaw-
cy — „w sytuacji gdy zaistnieją do tego 
przesłanki". Jak stwierdził, „przy spełnie-
niu określonych przesłanek, ustalonych po 
analizie rynku, kierynek ten ma korzystny 
potencjał zarówno z perspektywy dywer-
syfikacji rynku, jak i pobudzenia konkuren-
cji między podmiotami". Maciej Miłkowski 
podkreślił, że inicjatywy podejmowane 
przez resort w odniesieniu do zamówień 
wspólnych „mają prowadzić do racjona-
lizacji wydatkowania środków finanso-
wych". W perspektywie długofalowej mają 
także przyczyniać się do modyfikacji kryte-
riów włączenia pacjentów do programów 
lekowych, tak aby były bardziej dostępne 
dla pacjentów, w tym „znoszenia limitów 
czasu trwania terapii oraz obejmowania 
refundacją nowych cząsteczek". 

Sugerowane przez ekspertów zapew-
nienie ciągłości stosowania jednego pro-
duktu leczniczego jest postulatem, zda-
niem resortu, który nie ma ma uzasadnie-
nia w wiedzy medycznej. Maciej Miłkowski 
podkreślał, że „za sformułowaniem lek 
generyczny lub lek biopodobny kryje sie 
poparta dowodami naukowymi gwaran-
cja produktu pozwalającego na realizację 
takich samych celów terapeutycznych 
jak przy stosowaniu leku oryginalnego, 
z zachowaniem równej mu skuteczności 
i bezpieczeństwa". Dlatego wprowadzanie 
zasady kontynuacji oznaczałaby nieuza-
sadnione ograniczanie konkurencji. Tym-
czasem celem ministerstwa zdrowia jest 
właśnie „zwiększanie konkurencyjności na 
rynku leków refundowanych oraz zwięk-
szenie odpowiedzialności" za wydatki pub-
licznych pieniędzy, którymi dysponuje NFZ. 

Ministerstwo nie widzi uzasadnienia, 
aby określać minimalny udział kryteriów 
jakościowych w przetargach, ponieważ 
przetargi prowadzone są po to, aby wybrać 
najlepszą ofertę nabycia produktów, które 
są identyczne pod względem parametrów 
jakościowych. Próba ustalania takich kryte-
riów byłaby sprzeczna z zasadami oceny 
produktów leczniczych.

Resort odrzuca również postulat okre-
ślenia jednego, stałego terminu obowiązu-
jących umów we wszystkich postępowa-
niach. Nie pozwala na to — zdaniem min. 
Miłkowskiego — zmienność warunków 
rynkowych ani potrzeba do ustalenia op-
tymalnego dla płatnika terminu dla każdej 
umowy osobno. Za chybiony uznaje także 
propozycję określenia terminu płatności za 
leki nabywane w przetargach centralnych. 
Tę kwestię reguluje bowiem ustawa o zwal-
czaniu zatorów płatniczych, która narzuca 
60-dniowy termin platności w stosunku do 
transakcji zawieranych w imieniu Skarbu 
Państwa z dużymi przedsiębiorcami. 

ROZWIJAJMY ZAKUPY GRUPOWE

JAROSŁAW FEDOROWSKI

Jako Polska Federacja Szpitali jesteśmy zwolennikiem zaku-
pów grupowych, ale to wcale nie oznacza zakupów central-
nych. Gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia był nie tylko płatni-
kiem, ale także członkiem organizacji koordynowanej ochrony 
zdrowia wspólnie ze szpitalami, wówczas sytuacja mogłaby 
być podobna do zakupów grupowych. Niestety zamiast roz-
wijać zakupy grupowe, organizowane przez profesjonalnych 
operatorów, poszliśmy w ekstremum — a przecież ani Mini-
sterstwo Zdrowia, ani NFZ, ani szpitale nie są profesjonalnymi 

operatorami zakupów. Żadna z tych instytucji nie ma potrzebnego doświadczenia.
Zakupy pojedynczych szpitali są niekorzystne, ponieważ prowadzą do fragmentaryzacji 

i niekorzystnych cen. Z drugiej strony zakupy centralne prowadzą do ograniczenia moż-
liwości wyboru i nie poprawiają warunków dostaw ani kosztowej efektywności. Jeste-
śmy za tym, aby rozwijać współpracę grup szpitali, tworzyć organizacje koordynowanej 
ochrony zdrowia i przystępować do zakupów grupowych. 
Mamy pewne doświadczenie w tym zakresie jako federacja. Jedyne przetargi grupowe 
dla szpitali, które odbyły się w Polsce na większą skalę, objęły kilkanaście a nawet po-
nad 20 szpitali. Dotyczyły jednak znacznie prostszego asortymentu produktów, takich jak 
pieluchomajtki czy rękawice. Wysokiej jakości zakupy grupowe warto rozwijać, to bardzo 
dobry kierunek. Jesteśmy otwarci na wypracowanie mechanizmów, które by polepszyły 
ich warunki, ale niekoniecznie trzeba je centralizować. Co więcej, zwróćmy uwagę, kto jest 
operatorem — teraz de facto operatorem jest organizacja, która nie posiada doświadczenia 
w tym zakresie. Będąc tylko płatnikiem, a nie partnerem koordynowanej ochrony zdrowia, 
nie ma odpowiedniej motywacji ani kompetencji.
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KORZYŚCI TYLKO TEORETYCZNE 

SZYMON RAJSKI

Temat przetargów centralnych jest obecny w zakupach czyn-
nika krzepnięcia krwi do leczeniu hemofilii. Przetarg organizo-
wany w ubiegłym roku przez Zakład Zamówień Publicznych 
przy MZ właśnie w formie zakupów centralnych doprowadził 
do kuriozalnych sytuacji. Postępowanie wygrał wykonawca, 
który zaoferował cenę ocierającą się o dumping. Wygrał, po-
nieważ zaproponował najniższą możliwą cenę i minimalne 
dawkowanie. Zostało to odnotowane jako ogromny sukces 

— mamy najniższą cenę w Europie rekombinowanego VIII czynnika krzepnięcia krwi. 
Przetarg doprowadził do tego, że spośród ok. 300 pacjentów (dzieci leczonych w ra-
mach profilaktyki hemofilii A) u ponad 30 proc. czas między podaniami na podstawie 
farmakokinetyki wyszedł co drugi dzień a jest również kilkoro, którzy wymagają co-
dziennych iniekcji. W wyniku tego prawie połowa pacjentów z tej grupy decyzją ich ro-
dziców nie zaakceptowała takiej terapii i pozostała na dawkowaniu 2-3 razy w tygodniu 
narażając się na krwawienia. Osiągnięto zatem efekt indywidualizacji tylko teoretyczny 
— jak i korzyść ekonomiczną z powodu najniższej ceny zakupu jednostkowej. Terapia 
stała się zdecydowanie bardziej uciążliwa dla pacjentów. Podawanie co drugi dzień lub 
częściej dożylnie czynnika krwi jest dla dzieci i ich rodziców mocno problematyczne. 
Oprócz czynników rekombinowanych konwencjonalnych rozróżnia się również czyn-
niki długo działające, które podaje się dużo rzadziej. Jeden z uczestników przetargu 
miał w swojej ofercie czynnik długo działający. Posiadał wszelkie decyzje refundacyjne, 
ale cena jednostkowa jego produktu była zdecydowanie wyższa niż cena jednostkowa 
czynnika konwencjonalnego, który wygrał. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być 
w porządku. Natomiast analiza ekonomiczna kosztu terapii pokazuje, że wybór czynnika 
długo działającego, który zresztą dla pacjentów jest zdecydowanie korzystniejszy, bo 
wymaga rzadszego podawania, właśnie z uwagi na tę mniejszą częstotliwość podawania 
w skali całej umowy przyniósłby oszczędności rzędu 3,5 miliona złotych. Zostało to rów-
nież podkreślone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, która w swojej opinii 
wskazała między innymi na problem, jak został zdefiniowany cel postępowania. 

PRZETARG CENTRALNY NIE POWINIEN 
MONOPOLIZOWAĆ RYNKU 

IZABELA OBARSKA

Doświadczenia europejskie wyraźnie pokazują, że im więcej 
mamy firm na rynku, tym konkurencja jest większa, a ceny są 
zdecydowanie niższe. Dane nt. cen przetargowych w Skandy-
nawii wskazują, że jeśli przetarg centralny wygrywa więcej niż 
jeden oferent, większa konkurencyjność na rynku prowadzi do 
większej obniżki cen. Państwa skandynawskie już od dawna od-
chodzą od systemu wyłaniania jednego zwycięzcy w przetar-
gach. Dodatkowo w większości państw europejskich przetargi 
ogłaszane są nie na cały kraj, tylko na poszczególne regiony, co 

automatycznie zwiększa konkurencyjność i zabezpiecza rynek przed monopolem. Mono-
pol, który będzie się wytwarzał poprzez przetargi centralne, może zagrozić bezpieczeń-
stwu dostaw i terapii. Przy dużej liczbie firm, które produkują leki biologiczne biopodobne, 
obserwujemy dużą rotację na rynku. Nowe podmioty, wchodzące na rynek, prowadzą 
bardziej agresywną politykę cenową i wygrywają przetargi z niższą ceną. Natomiast fir-
my, które jako pierwsze wchodziły do refundacji są z rynku stopniowo eliminowane, przy 
czym nadal mają możliwość uczestnictwa w kolejnych przetargach i odbudowania pozy-
cji rynkowej. Dzięki temu dostępnych jest więcej leków z tą samą substancją czynną, które 
w razie zaburzeń produkcji czy dostaw ze strony jednego producenta mogą go zastąpić. 
NFZ decyduje się na przetargi centralne, mimo iż ceny leków generycznych i biologicznych 
biopodobnych w Polsce należą do najniższych w Europie. Mam ogromne wątpliwości, czy 
idea zwiększenia dostępu pacjentów do leczenia dzięki obniżaniu cen, która posłużyła jako 
uzasadnienie do wprowadzenia przetargów centralnych, zostanie spełniona. Wchodzenie 
do refundacji leków biologicznych biopodobnych nie spowodowało bowiem radykalne-
go wzrostu liczby leczonych pacjentów w różnych obszarach terapeutycznych. Bardzo 
rzadko udaje się zmienić restrykcyjne opisy programów lekowych. Walka klinicystów o ła-
godzenie kryteriów wejścia pacjentów do programów lekowych, uzasadniana oszczęd-
nościami, jest niezwykle trudna. Na szczęście dzięki uporowi ekspertów z poszczególnych 
dziedzin udaje się tego dokonać w co raz to większym stopniu. 

CHRONIĆ AUTONOMIĘ SZPITALI

KATARZYNA BONDARYK: 

Moja największa wątpliwość związana ze stosowaniem central-
nych przetargów dotyczy tego, że są one nieco sprzeczne z usta-
wą o refundacji. Firmy, które zgodnie z ustawą otrzymały wydane 
decyzje refundacyjne, wcześniej podjęły trud negocjacyjny usta-
lania warunków refundacji. Rozstrzygnięcie przetargu centralnego 
oznacza, że kilka z nich — te które w przetargu przegrały — przesta-
je wykonywać decyzje refundacyjne. 
W konsekwencji jest możliwe, że nie będą już więcej zainteresowa-
ne braniem udziału w systemie refundacyjnym w Polsce. A zatem 

po wygaśnięciu decyzji refundacyjnych może pojawić się sytuacja, że zwycięzca przetargu 
stanie się monopolistą na polskim rynku. Będzie wówczas w stanie radykalnie podnosić ceny 
i Minister Zdrowia nie będzie miał możliwości negocjacyjnych, bo pozostałych firm, które nie 
stały się beneficjentami wygranego przetargu centralnego, po prostu nie będzie już na rynku. 
Dla systemu wybieranie tylko jednego oferenta jest zatem niebezpieczne.
Głównym problemem związanym z przetargami centralnymi jest to, że w ten sposób budu-
jemy alternatywny sposób refundacji, eliminując z rynku część ważnych decyzji refundacyj-
nych. Producenci podejmując decyzje odnośnie warunków refundacji zakładają planowany 
wolumen sprzedaży, deklarując miesięczne poziomy dostaw. Cała oferta warunków refun-
dacji składana jest przy założeniu, iż decyzja refundacyjna będzie wykonywana na zasadach 
ustalonych przepisami ustawy o refundacji. Elementem decyzji refundacyjnej jest RSS, a to 
porozumienie w momencie zastosowania przetargu staje się bezprzedmiotowe, nie jest rea-
lizowane. Może się okazać, że producent mimo wynegocjowanej decyzji refundacyjnej nag-
le traci możliwość sprzedaży, wypada z rynku. Po co zatem prowadzić proces refundacyjny, 
negocjować skomplikowane instrumenty dzielenia ryzyka, skoro w trakcie trwania decyzji 
inny podmiot niż Minister Zdrowia (wydający tę decyzję) może ogłosić przetarg centralny 
i wyeliminować wykonalność decyzji refundacyjnych na określony czas?
Przetargi należy opierać na wolności decyzji szpitali i nie wyłączać możliwości wybierania in-
nych produktów leczniczych. Powinniśmy chronić autonomię szpitali, zgodnie z przepisami 
ustawy o refundacji. W poszukiwaniu oszczędności NFZ powinien raczej skierować swoją 
uwagę na kontrolę postępowań i zapisów przetargowych, które są obecnie prowadzone 
w szpitalach. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich mają przecież taki obowiązek. Zdarzają 
się na przykład sytuacje, gdy pierwotne warunki przetargu dopuszczają udział pięciu oferen-
tów a w wyniku zadawanych pytań do SIWZ pojawia się ograniczenie — jakaś nieistotna rzecz 
dotycząca praktyki klinicznej — którą spełnia tylko jeden oferent.

CENY OBNIŻA ZDROWA KONKURENCJA

KRZYSZTOF KOPEĆ

Przed wprowadzeniem centralnych zakupów należy przepro-
wadzić analizę, jakie przyniesie to efekty krótkoterminowe i dłu-
goterminowe. Moim zdaniem, w perspektywie krótkotermino-
wej oszczędzimy, ale w długoterminowej — wszyscy stracimy. 
Leki innowacyjne to leki monopolistyczne i mają wysokie ceny, 
bo ich producenci rekompensują wydatki, które ponieśli na ich 
wynalezienie. Po upływie ochrony patentowej na rynku pojawia-
ją się producenci leków generycznych, w związku z czym ceny 
leków spadają, nawet dziesięciokrotnie. Konkurencja rynkowa 

w zdrowy sposób obniża ceny. Obawiam się, że wprowadzając przetargi na zasadzie 
— jeden przetarg, jeden wygrywający — zniszczymy mechanizm rynkowej konkurencji. 
Kontynuacja terapii tym samym lekiem — to postulat bogatych monopolistów. Każdy 
producent chciałby zagwarantować sobie sprzedaż i nie dopuścić konkurencji, ale kon-
kurencja być musi. Natomiast sytuacja, w której jakiś lek jest obecny na liście refundacyj-
nej ale nie można go kupić, bo przetarg wygrał kto inny, przypomina mi dawne określe-
nie — „leki duchy”. 
W chwili obecnej Unia Europejska zaczyna budować bezpieczeństwo dostaw. Produkcja 
substancji aktywnych ma wracać do Europy i do Polski. Ale to będzie niemożliwe, jeśli bę-
dziemy dyktować ceny azjatyckie. Nic nie wróci ani do Polski, ani do Europy. Nie będzie 
takiej możliwości z powodów finansowych. W przetargach zapewne będą wygrywali tyl-
ko najwięksi globalni gracze, którzy później być może podniosą ceny. 
Dlatego w takich rozwiązaniach powinno być uwzględnione dodatkowe kryterium, aby 
przedsiębiorca funkcjonował w Unii Europejskiej i w Polsce. Jeśli funkcjonuje — powinien 
dostawać dodatkowe punkty za to, że rzeczywiście produkuje w Europie. W ten sposób 
można byłoby zrównoważyć azjatycki poziom cen. 
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Pierwszą debatę  w czasie konferencji z udziałem 
m.in. wiceministra Sławomira Gadomskiego i po-
słanki Violetty Porowskiej zdominowała kwestia 
Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, na któ-
rego uchwalenie wciąż czekamy. Z drugiej strony 
większość ekspertów podkreślała, że uchwale-
nie narodowego planu nie rozwiąże wszystkich 
problemów. Sławomir Gadomski rozpoczął swo-
je wystąpienie od podkreślenia, że opóźnienie 
prac nad narodowym planem w ostatnim roku 
spowodowała pandemia COVID-19. Uzgodnie-
nia zapisów planu wewnątrz rządu „znajdują się 
na końcowym etapie". Trwają najtrudniejsze bodaj 
rozmowy z ministerstwem finansów, ponieważ 
bardzo istotnym elementem jest rozliczanie za-
planowanych zadań. 

Wiceminister zwrócił uwagę, że problem cho-
rób rzadkich jest adresowany także przez Agen-
cję Badań Medycznych, przeznaczającą znaczne 
środki na granty badawcze, a także inne instytucje 
podległe resortowi zdrowia. Zgodził się, że do 
najbardziej palących kwestii należy sprawna diag-
nostyka i jednocześnie zobowiązał do szybkiego 
uchwalenia narodowego planu przez rząd. „Dzię-
kuję za pozytywny docisk pod adresem Mini-
sterstwa Zdrowia" — mówił Sławomir Gadomski, 
odnosząc się do wystąpień organizacji pacjentów 
i innych instytucji, które przynaglają resort do bar-
dziej intensywnych działań w tym obszarze. 

Violetta Porowska, przewodnicząca parla-
mentarnego zespołu do spraw praw pacjentów, 
zwróciła uwagę na pozytywne informacje z mini-
sterstwa zdrowia, zgodnie z którymi projekt naro-
dowego planu wszedł na ścieżkę legislacyjną. Pa-
ni poseł mówiła także z optymizmem o postawie 
resortu, który "przyjął postulaty parlamentarnego 
zespołu". Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił uwagę 
na palący problem diagnostyki chorób rzadkich, 
który wymaga szerokich działań nie tylko legisla-
cyjnych czy systemowych ale również odpowied-
niego systemu gromadzenia i upowszechniania 
informacji. Mówił także o konieczności poszerza-
nia wiedzy lekarzy, zwłaszcza podstawowej opie-
ki zdrowotnej, którzy powinni jak najsprawniej 

i jak najszybciej trafnie diagnozować pacjentów 
z chorobami rzadkimi. 

Również dyrektor Leszek Szalak, który repre-
zentował Narodowy Fundusz Zdrowia, położył 
nacisk na diagnostykę, wskazując na potrzebę 
skutecznego rozliczania tych świadczeń. Wska-
zał jednocześnie na kwestie budżetowe, ograni-
czające choćby wprowadzanie szerokich badań 
przesiewowych. „Nie wszystko możemy sfinan-
sować" — podkreślił przedstawiciel NFZ. 

Profesor Piotr Czauderna, przewodniczą-
cy rady do spraw zdrowia przy Prezydencie RP, 
wskazał z kolei znaczenie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, która powinna w miarę możli-
wości wyręczać szpitale w prowadzeniu opieki 
nad chorymi. Przypomniał niedawno uchwaloną 

ustawę o Funduszu Medycznym, z którą wiąza-
ne są duże nadzieje na poszerzenie dostępu do 
najnowszych technologii lekowych. Mówiąc 
o potrzebie wprowadzania nowych leków do 
praktyki klinicznej, prof. Czauderna jednocześnie 
zastrzegł, że oczekiwania z nimi związane powin-
ny być realistyczne. 

W rozwijaniu systemu opieki nad pacjentami 
z chorobami rzadkimi do priorytetów powinno 
należeć tworzenie centrów eksperckich — zwró-
cił uwagę dr Marek Migdał, dyrektor Centrum 
Zdrowia Dziecka. Powinniśmy, jego zdaniem, 
korzystać z europejskich sieci referencyjnych. 
Dyrektor CZD podkreślił, że do poprawy jakości 
diagnostyki i leczenia konieczna jest nowa wyce-
na świadczeń związanych z chorobami rzadkimi. 
Obecne wyceny w wielu przypadkach powodują, 
że szpitale ponoszą straty finansowe, ponieważ 
otrzymywane z NFZ pieniądze nie równoważą 
ponoszonych wydatków. 

W czasie dyskusji o finansowaniu opieki nad 
pacjentami z chorobami rzadkimi prof. Marcin 
Czech podkreślił konieczność poszukiwania no-
wych, innowacyjnych metod finansowania nowo-
czesnych terapii. Wyrażając ostrożny optymizm 
związany z powołaniem Funduszu Medycznego, 
wskazał że stanowi on jedynie jeden, kolejny ele-
ment systemowych rozwiązań. Profesor Czech 
przypomniał, że od lat bezskutecznie czekamy na 
nowelizację ustawy refundacyjnej, która mogłaby 
usprawnić system finansowania leków i skrócić 
czas oczekiwania na udostępnianie nowych terapii. 

O kompleksowości problemu chorób rzad-
kich mówił także Radosław Sierpiński, prezes 
Agencji Badań Medycznych. Agencja właśnie fi-

Konferencja „Choroby Rzadkie — Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich a Fundusz Medyczny” pokazała, 
że przygotowywanie koniecznych zmian postępuje, ale zbyt wolno. Wiele problemów związanych 
z diagnostyką i leczeniem chorób rzadkich pozostaje nierozwiązanych. Organizacja opieki, sprawna 
diagnostyka, tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków, finansowanie nowych terapii — to obszary 
wymagające najpilniejszych działań ze strony decydentów. 

Sławomir Gadomski

Jakub Gierczyński

                                                    Audyt potrzeb chorych na choroby rzadkie 

Pod hasłem „Choroby Rzadkie – Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich a Fundusz Medyczny” odbyła się 13 kwiet-
nia organizowana przez Krajowe Forum ORPHAN wirtualna konferencja, której celem było m.in. wskazanie 
najpilniejszych potrzeb pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi i omówienie rozwiązań systemowych zapro-
ponowanych przez rząd w projekcie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich W konferencji, na którą składały się 
cztery debaty, udział wzięli przedstawiciele rządu, eksperci ochrony zdrowia, klinicyści, prawnicy oraz przedsta-
wiciele organizacji pacjentów. 

Krajowe Forum Orphan przeprowadziło w marcu 
2021 roku audyt mający na celu poznanie potrzeb 
organizacji pacjenckich w zakresie dostępu do 
technologii medycznych oraz optymalizacji opieki. 
Do udziału w badaniu zaproszono 48 organizacji 
pacjenckich z Krajowego Forum Orphan zrzeszają-
cego organizacje pacjentów z chorobami rzadkimi. 
Uzyskano odpowiedzi od 35 (73 proc.) organizacji. 
Sformułowano dwa pytania badawcze. Pierwsze 
pytanie dotyczyło występowania potrzeb w zakre-
sie dostępu do technologii medycznych z perspek-
tywy organizacji pacjenckich. Drugie pytanie doty-
czyło wskazania potrzeb w zakresie optymalizacji 
opieki dla pacjentów z chorobami rzadkimi. 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi przeprowa-
dzono ich analizę przekrojową i opracowano wyniki 
będące przedmiotem niniejszego opracowania. Re-
zultaty analiz przedstawiono w ramach skategory-
zowanych rozdziałów charakteryzujących problem 
w zakresie dostępności do produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych, czy diagnostyki, utworzeniu 
lub poprawy modelu opieki, wzrostu aktywności w za-
kresie badan naukowych i badań klinicznych, wzro-
stu finansowania oraz w kategorii innych potrzeb. 
Organizacje pacjencie zwracały uwagę i podkreślały 
różne problemy w zakresie dostępu do technologii 
medycznych oraz potrzebę utworzenia odpowiednich 
dla danej jednostki chorobowej modeli opieki.
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nalizuje konkurs na finansowanie projektów ba-
dawczych związany z obszarem chorób rzadkich. 
Weryfikacja skuteczności terapii jest bardzo waż-
na, ale — podobnie jak badania w poszukiwaniu 
nowych metod leczenia — to proces wieloletni, 
podkreślił prezes Sierpiński. Doktor Maciej Niewa-
da wskazywał na potrzebę poszukiwania nowych 
metod finansowania leków i dopasowywania ich 
do możliwości płatnika publicznego oraz potrzeb 
pacjentów. Również on podkreślił, że Fundusz 
Medyczny nie stanowi panaceum, które pozwo-
liłoby rozwiązać problem dostępu do nowych, 
kosztownych terapii. Stanowi jedynie element 
większej całości, nad którą wszystkie zaintereso-
wane strony powinny intensywnie pracować. 

Z tą oceną zgodził się także doktor Jakub 
Gierczyński, który analizował dostęp rejestracyjny 
i refundacyjny do leków stosowanych w leczeniu 

Potrzebujemy strategii
Wskazanie i utworzenie ośrodków 
eksperckich dla poszczególnych cho-
rób rzadkich, zasilanie doświadczonej 
i wyspecjalizowanej kadry, poprawa 
diagnostyki, poszerzenie dostępu do 
leczenia, zapewnienie nowoczesne-
go sprzętu czy powstanie polskiego 
rejestru chorób rzadkich — to tylko 
niektóre z założeń Narodowego Planu 
dla Chorób Rzadkich, na którego wdro-
żenie od lat czekają prawie trzy miliony 
Polaków. 
Nie jest tajemnicą, że możliwości le-

czenia niektórych pacjentów z chorobami rzadkimi są w Polsce 
mocno ograniczone. Diagnoza choroby rzadkiej trwa średnio 
4 lata. W tym czasie chorzy pokonują setki kilometrów w poszuki-
waniu odpowiednich specjalistów, zmagając się często z brakiem 
podstawowych informacji na temat leczenia, ale i koniecznością 
zrezygnowania z aktywności zawodowej, przy jednocześnie wy-
sokich kosztach związanych z dojazdami i zakupem leków. 
Biorąc pod uwagę skalę długoletnich zaniedbań i ogrom proble-
mów, z jakimi zmagają się pacjenci z chorobami rzadkimi, pewne 
obszary wciąż wymagają głębokiej analizy i szerszych konsultacji. 
Potrzebujemy wypracowania koncepcji optymalnej struktury za-
rządzania obszarem chorób rzadkich oraz poprawienia diagnostyki 
chorób rzadkich na podstawie rejestru i narzędzi algorytmów diag-
nostycznych. Tego typu rozwiązania oznaczałyby łatwiejszy dostęp 
do specjalistów, leczenia, ośrodków referencyjnych i informacji o sa-
mej chorobie. Byłyby też ogromnym odciążeniem finansowym dla 
wielu rodzin. Innymi słowy, bardzo potrzebujemy strategii, która za-
spokoiłaby podstawowe potrzeby pacjentów z rzadkimi chorobami.

                                                    Audyt potrzeb chorych na choroby rzadkie 

Stanisław Maćkowiak

l  85 proc. organizacji pacjenckich wskazało 
na potrzeby w zakresie poprawy dostępu do 
diagnostyki genetycznej.

l  76 proc. organizacji pacjenckich podkreśla 
potrzebę zmian w modelu opieki nad pacjen-
tami z chorobami rzadkimi – szczególnie 
utworzenia ośrodków referencyjnych, inter-
dyscyplinarnej opieki różnych specjalistów 
i włączenia rozwiązań telemedycznych. 

l  71 proc. organizacji pacjenckich zwraca uwa-
gę na potrzebę zmian organizacyjnych w za-
kresie edukacji lekarzy, przyznawania świad-
czeń pacjentom, wsparcia dla rodziny i opie-
kunów, wsparcia w szkole, edukacji i wzrostu 

dostępności do informacji, czy utworzenia 
rejestru pacjentów.  

l  66 proc. organizacji pacjenckich wskazało na 
konieczność poprawy dostępu w zakresie re-
fundacji produktów leczniczych.

l  32 proc. organizacji pacjenckich wskazało na 
poprawę dostępu do wyrobów medycznych 
w ramach zaopatrzenia indywidualnego, 
uwzględniającą wzrost finansowania oraz 
określenie limitów czasowych korzystania 
z wyrobów. 

l  21 proc. organizacji pacjenckich dostrzega 
potrzebę wzrostu lub zmiany modelu finanso-
wania w różnych zakresach opieki. 

l  15 proc. organizacji pacjenckich wskazuje na 
potrzebę wzrostu ilości badań naukowych, 
badań klinicznych i ich dodatkowego finan-
sowania. 

Szczegółowe wyniki audytu zostaną 
przedstawione na specjalnej konferencji 
Krajowego Forum Orphan oraz Modern 
Healthcare Institute w czerwcu 2021 r.

Szansa na przełom w dostępie  
do leków sierocych
Z roku na rok poprawia się dostęp refundacyjny do leków 
sierocych dla chorych na choroby rzadkie w Polsce. Według 
ORPHANET w Unii Europejskiej zarejestrowano od 2006-2020 r. 
112 leków sierocych. Dopuszczone do obrotu produkty leczni-
cze z oznaczeniem sierocym, według klasyfikacji anatomicz-
no-terapeutyczno-chemicznej, pochodzą z grup:
 

W ostatnich latach znacząco poprawił się dostęp refundacyjny do leków sierocych w ra-
mach ustawy refundacyjnej. To jednak zapisy i budżet na leki w ramach Funduszu Me-
dycznego mogą doprowadzić do rewolucyjnej poprawy dostępu polskich chorych na choro-
by rzadkie do leków sierocych. 
Na propozycji wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności z dnia 
26 lutego 2021 r. znalazło się siedem leków sierocych. Gdyby te leki zostały zrefundowane 
przez Ministra Zdrowia, liczba zrefundowanych w Polsce leków sierocych mogłaby wy-
nieść 35, czyli ponad 30 proc. zarejestrowanych leków sierocych w Unii Europejskiej do 
2020 r. Przypomnijmy, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. opublikowany zostanie wykaz tech-
nologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej, gdzie ma szanse znaleźć się 39 leków 
sierocych zarejestrowanych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Gdyby te leki zostały 
zrefundowane chorzy na choroby rzadkie w Polsce mieliby dostęp refundacyjny do 66 proc. 
zarejestrowanych leków sierocych w Unii Europejskiej. To byłaby epokowa zmiana w do-
stępie do leków sierocych, nadrobienie wieloletnich zaległości oraz wyrównanie szans 
chorych na choroby rzadkie w Polsce.

Jakub Gierczyński

Lista leków sierocych dopuszczonych do obrotu w Europie 
według kategorii ATC w latach 2006-2020

W Polsce na dzień 1 maja 2021 r. zrefundowano 28 spośród 112 leków 
zarejestrowanych w Unii Europejskiej, czyli 25 proc.

L —    leki 
przeciwnowotworowe 
i immunomodulujące 
— 38 

A — przewód pokarmowy i metabolizm — 22  

B — krew 
i układ krwiotwórczy — 9

N — układ 
nerwowy — 8  

J — leki przeciw 
infekcyjne 
stosowane ogólnie — 9

H — Leki hormonalne
do stosowania wewnętrznego 
(bez hormonów płciowych) — 4

C — Układ sercowo-naczyniowy — 4R — Układ oddechowy — 4

S — Narządy wzroku i słuchu — 4

D — Dermatologia — 2 

V — inne (varia) — 5
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chorób rzadkich. Pod tym względem Polska ma 
do nadrobienia nadal duży dystans w stosunku 
do innych państw Unii Europejskiej. Szczególnie 
ważnym problemem jest znaczące opóźnienie 
w obejmowaniu refundacją nowych leków, nawet 
jeśli ich skuteczność czy efektywność nie ulega-
ją wątpliwości. Polskie procesy trwają nadal zbyt 
długo, co niestety niekorzystnie wpływa na sytua-
cję naszych pacjentów. 

Jedna z debat poświęcona była systemowi 
leczenia hemofilii i wprowadzaniu nowych tech-
nologii do refundacji. 

Profesor Marcin Czech zwrócił uwagę na trwa-
jący od ponad 100 lat nieustanny postęp wiedzy 
i rozwój nieustanny rozwój technologiczny terapii 
chorych na skazy krwotoczne. Porównanie z inny-
mi krajami europejskimi wskazuje, że w Polsce wy-
korzystuje się o wiele mniej nowoczensych czyn-
ników długodziałających oraz rekombinowanych. 
Chorzy mają bardzo dobry dostęp pod względem 
ilości potrzebnych leków, ale stosowane są przede 
wszystkim leki osoczopochodne. Optymalizacja 
leczenia pacjentów wymaga stosowania różnych 
grup leków i dostosowania się do potrzeb. 

Nowe technologie lekowe wymagają wni-
kliwego analizowania i sprawdzania, czy są bez-
pieczne i skuteczne — podkreślała Małgorza-

ta Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi. 
I podkreślała, że z myślą o elastycznym rea-
gowaniu na potrzeby pacjentów coraz szerzej 
wprowadza się leczenie domowe. Występujący 
w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Chorych na 
Hemofilię Bogdan Gajewski przekonywał, że jest 
to choroba o skomplikowanym przebiegu, dla-
tego w terapii priorytetem powinno być szybkie 
reagowanie na potrzeby pacjentów, ponieważ 
opóźnienie w podaniu leków często powoduje 
nieodwracalne szkody, a nawet śmierć chorego. 

Mówiąc o nowych terapiach, Bogdan Gajew-
ski podkreślał, że są bardzo drogie i niekoniecznie 
muszą być najlepszym rozwiązaniem dla polskich 
pacjentów. Natomiast Edmund Skrzypkowski, 
przedstawiciel Stowarzyszenia Chorych na Wro-
dzone Skazy Krwotoczne, podkreślił że nowe 
terapie przynoszą nie tylko lepszą jakość życia 
chorych, ale także dają nadzieję na zupełne wy-
leczenie chorych i uwolnienie ich od konieczno-
ści nieustannego podawania dużych ilości leków. 
Niestety, jego zdaniem, polski system leczenia nie 
jest przygotowany do wykorzystania tych nowych 
technologii i potrzebne jest wypracowanie no-
wych rozwiązań organizacyjnych. 

Doktor Jakub Gierczyński, jako ekspert w dzie-
dzinie systemu ochrony zdrowia, wskazał w koń-
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Pożądane kierunki zmian w leczeniu hemofilii

Nabierająca coraz większej popularności idea Value-
-Based Healthcare, zaproponowana w 2006 roku 
przez Michaela Portera, mówi o organizacji systemu 
opieki zdrowotnej wokół wskaźników zdrowotnych, 
mających znaczenie dla pacjenta (ang. meaningful 

health outcomes) [8]. U jej podstaw leży proste rów-
nanie:
   efekty zdrowotne
wartość dla pacjenta = ---------------------------------
   całkowite koszty

W dobie rosnących nakładów na ochronę zdrowia, za 
priorytetowe należy uznać takie podejście, które ofe-
ruje możliwie najwyższą wartość, a zatem przynosi 
najwięcej korzyści dla pacjenta, przy możliwie niskich 
kosztach. Również w opiece nad pacjentami z hemofilią 
należy zaprojektować rozwiązania, które zwiększają 
wartość dla pacjenta, czyli zapewniają mu możliwość 
prowadzenia aktywnego życia, przy zachowaniu kontroli 
nad kosztami. Aby jednak móc mówić o zwiększaniu 
wartości, w pierwszej kolejności należy w odpowiedni 
sposób mierzyć elementy zapisane w równaniu czyli 
efekty i koszty. Michael Porter argumentuje, że tylko 
w taki sposób można poprawić sprawność systemów 
ochrony zdrowia na świecie, osiągając maksymalne ko-
rzyści przy kontroli nakładów. 
Należy rozważyć personalizację leczenia w taki sposób, 
aby odpowiadała indywidualnym oczekiwaniom i po-
trzebom pacjentów z hemofilią. Istotnymi czynnikami 
będzie tutaj wiek, aktywność, wykonywany zawód, 
odległość od specjalistycznego ośrodka, stan psychofi-
zyczny pacjenta czy możliwości finansowe. Aspekty te 
powinny być w sposób transparentny, ciągły i kompletny 

mierzone i analizowane. Warto rozważyć udostępnie-
nie zebranych informacji instytucjom naukowym lub 
badaczom zainteresowanym tematem, aby zwiększyć 
porównywalność wyników osiąganych przez pacjentów 
z hemofilią pomiędzy krajami. 
Oprócz aspektu naukowego, zbiór danych na temat 
wyników pacjentów oraz ich oczekiwań powinien być 
kluczowym czynnikiem w doborze terapii i analizie jej 
późniejszej efektywności. Umożliwiłoby to również daw-
kowanie czynników krzepnięcia w oparciu o farmakoki-
netykę, a nie jedynie wagę pacjenta, pozwalając na per-
sonalizację i lepsze dopasowanie dawki do organizmu 
chorego. Wyniki zdrowotne i zdarzenia doświadczane 
przez pacjenta, takie jak hospitalizacje czy częstość po-
dawania wlewów na żądanie, powinny posłużyć także 
do oceny efektywności działań programu.
Proces opieki nad pacjentem oraz związane z nim kosz-
ty powinny być analizowane w całości, wzdłuż całej 
ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej chorego, począw-
szy od diagnostyki, poprzez profilaktykę, wizyty kontrol-
ne, zaopatrywanie podczas krwawień, przygotowanie 
do zabiegów i hospitalizację. Zebrane informacje można 
będzie wykorzystać w negocjacjach z dostawcami pro-
duktów leczniczych, proponując mechanizmy podziału 
ryzyka i optymalizacji całkowitych kosztów. Pozwoli to 
osiągnąć wielowymiarowe korzyści - z jednej strony 
otworzyć pacjentom dostęp do innowacji, a z drugiej 
uzyskać oszczędności płatnika publicznego.Marcin Czech

Piotr Czauderna Marek Migdał

cowej debacie największe wyzwania, które stoją 
przed leczeniem chorych rzadkich w Polsce. Naj-
większe z nich dotyczy dostępu do diagnostyki , 
zwłaszcza genetycznej. Wciąż bowiem chorzy są 
diagnozowani zbyt późno, mają problem z trafie-
niem do odpowiednich specjalistów a lekarzom 
— zwłaszcza podstawowej opieki zdrowotnej 
— brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, 
aby rozpoznawać podejrzenie choroby rzadkiej 
i kierować pacjentów na odpowiednie badania. 

Równie dużo — zdaniem dr Gierczyńskiego 
— jest do zrobienia przy budowaniu odpowied-
nich modeli opieki, w których zostanie zapew-
niona odpowiednia koordynacja i jednocześnie 
funkcjonować będą wyspecjalizowane ośrod-
ki, posiadające odpowiednie zasoby kadrowe 
i doświadczenie. Mimo widocznego postę-
pu w obejmowaniu refundacją nowych terapii 
stosowanych w leczeniu chorób rzadkich, "do 
zrobienia jest wciąż dużo" w zakresie wprowa-
dzania nowoczesnych technologii do leczenia. 
Z drugiej strony, jak podkreślali także inni pane-
liści, nie wszystkie nowe leki rejestrowane we 
wskazaniach chorób rzadkich w istocie stano-
wią przełom i zapewniają postęp w skutecznym 
leczeniu. Z tego powodu powinny być podda-
wane analizom i ocenie skuteczności. 

Violetta Porowska
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Czym leczymy w Polsce na tle Europy

Potrzebne zamiany zasad finansowania 
W czasie konferencji dr Maciej Niewada skomentował 
część planu dla chorób rzadkich dotyczący dostępu do le-
ków, a zwłaszcza uwagi zgłaszane do tych zapisów w trak-
cie pracy nad planem. Podkreślił, że w procesie oceny 
leków plan wskazuje wielokryterialną analizę decyzyjną 
jako narzędzie, które ma podstawy naukowe i może służyć 
jako uzupełniające podejście do analiz HTA i rozwinięcie 
klasycznego HTA.
Z punktu widzenia optymalizacji systemu konieczne jest 
określenie i wprowadzenie do ustawy o refundacji wysoko-
ści progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia sko-
rygowanego o jakość dla leków zarejestrowanych do sto-
sowania w chorobach rzadkich. Bez tego określenia trudno 
jest prowadzić dyskusję o uzasadnionej cenie leków. 

Obszar chorób rzadkich jest szczególnie predestynowany do stosowania za-
awansowanych instrumentów podziału ryzyka. Dlatego warto wypracować tryb 
tworzenia, implementacji i kontroli tych instrumentów, opartych na wynikach 
zdrowotnych z wykorzystaniem odpowiednich rozwiązań IT lub rejestrów. Na-

leży wprowadzić system nadzoru i oceny wykonania instrumentu dzielenia 
ryzyka przez zespoły eksperckie powołane dla poszczególnych chorób rzadkich. 
Warto również zróżnicować czas trwania decyzji refundacyjnej. W większości 
wypadków będzie to wydłużenie, ale będą także sytuacje, w których uzasadnio-
ne jest skrócenie tego czasu.
Warto wprowadzić uproszczoną procedurę wnioskowania o refundację leków 
o niewielkim wpływie na budżet płatnika. Wskazane jest także zniesienie formal-
nego wymogu udokumentowania dostępności do leków — ten problem został 
rozwiązany w ustawie o Funduszu Medycznym, a warto, aby został rozwiązany 
systemowo dla wszystkich leków.
Potrzebna jest poprawa dostępu do leków stosowanych w chorobach rzadkich poza 
wskazaniami zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego. A także poprawa 
dostępu do leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
sprowadzanych w ramach importu docelowego oraz możliwość ich rozliczania w od-
dziale szpitalnym oraz finansowania dla chorych leczonych ambulatoryjnie. 
Choroby rzadkie powinny zostać dopisane do określonej w ustawie listy chorób 
(jak nowotwory, choroby zakaźne, zaburzenia rozwojowe, zaburzenia psychotycz-
ne), przy których leki objawowe i wspomagające są bezpłatne. 

Maciej Niewada
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WYWIADOWNIA

— W ubiegłym roku zmarło — nadprogramo-
wo — sto tysięcy pacjentów. 
Bartłomiej Chmielowiec — Jest to przerażająca 
informacja. Do końca nie znamy jeszcze odpo-
wiedzi, dlaczego tak się stało. Jednym z powo-
dów jest oczywiście niewydolność naszego sy-
stemu ochrony zdrowia. Był niewydolny jeszcze 
przed pandemią, nie jest więc zaskoczeniem, że 
kiedy przyszedł ten "bitewny" czas, szwankuje 
jeszcze bardziej. Nie byliśmy należycie przy-
gotowani pod względem kadrowym ani pod 
względem struktury udzielania świadczeń czy 
w kwestiach finansowych. Nie ma co się dziwić, 
że w sytuacji bitwy z pandemią ten system nie 
okazał się cudownie funkcjonującym mechani-
zmem, tylko w pełni ujawnił swoje mankamenty. 
Z drugiej strony, w wielu innych, zamożniejszych 
państwach europejskich, systemy ochrony zdro-
wia również miały poważne problemy z wydol-
nością. Warto chociażby wspomnieć Lombardię 
we Włoszech, gdzie w pewnym momencie sy-
stem ochrony zdrowia się załamał. U nas to nie 
nastąpiło, choć byliśmy bardzo blisko podczas 
trzeciej fali pandemii. Jednak faktycznie ta liczba 
zgonów jest przerażająca. Musimy wyciągnąć 
wnioski z tej sytuacji. 

— Ostatnio odbyło się posiedze-
nie prezydenckiej rady do spraw 
zdrowia, podczas którego roz-
mawiano m.in. o przyczynach 
tych nadmiarowych zgonów.
— Nie brałem udziału w tym 
spotkaniu. Byłem za to na 
spotkaniach dotyczących 
psychiatrii dzieci i młodzieży. 
Jeśli tylko jesteśmy proszeni 
o wsparcie czy udział w de-
bacie, oczywiście przekazuje-
my swoje stanowisko w danej 
sprawie. 

Przekazujemy też — na bieżą-
co — nasze sygnały i spostrzeżenia. 
Dobrym przykładem jest kwestia tele-
porady, która została szeroko wprowa-
dzona w marcu 2020 roku. Już niecałe 
3 miesiące później widzieliśmy dzięki 
sygnałom od pacjentów, że to nie funk-

cjonuje w taki sposób, jak powinno. Dlatego 
w czerwcu wystąpiłem do wszystkich placó-
wek POZ oraz do Ministerstwa Zdrowia, żeby 
nie wykorzystywać teleporady zbyt szeroko, 
jako jedynego remedium na problemy. Telepo-
rada jest cennym rozwiązaniem, ale musi być 
stosowana rozsądnie. 
— Na szczęście teleporada nie jest już głów-
ną formą konsultacji. Czyli pod Pana naci-
skiem zaszły zmiany.
— Nie chcę przypisywać sobie jakichś zasług. 
We wrześniu zainicjowałem z prezesem Naro-
dowego Funduszu Zdrowia kontrolne działania 
wobec placówek podstawowej opieki zdrowot-
nej. Mieliśmy liczne sygnały, że do wielu pla-
cówek w ogóle nie można się dodzwonić, nie 
ma więc mowy o umówieniu wizyty. Dotych-
czas skontrolowaliśmy prawie 1500 placówek, 
wydaliśmy kilkadziesiąt decyzji nakazujących 
zaprzestanie takich praktyk. Każda placówka 
powinna przeorganizować swoje działanie, że-
by umożliwić pacjentom korzystanie ze świad-
czeń medycznych w reżimie sanitarnym. Wciąż 
kontrolujemy placówki POZ, przekazujemy syg-

nały do Narodowego Funduszu Zdrowia, 
więc myślę, że w jakim zakresie przy-

czyniliśmy się do tych zmian. 

— Czy to właśnie dostępność 
do świadczeń jest największym 
problemem pacjentów pod-

czas pandemii? 
— Absolutnie i zdecydowanie 
tak. Był to problem jeszcze 
przed pandemią. W czasie 
jej trwania uwypuklił się 
we wszystkich sferach 
a najmocniej — co mnie 
zaskoczyło — właśnie 

w odniesieniu do podstawo-
wej opieki zdrowotnej. We 

wcześniejszych latach POZ był 
najlepiej ocenianą sferą ochrony 

zdrowia. Mieliśmy najmniej syg-
nałów o problemach z dostępnoś-

cią podstawowej opieki zdrowotnej, 
najgorzej było oceniane szpitalnictwo. 
I nagle pacjenci musieli się zmierzyć 

z przejściem na teleporady, zamknięciem drzwi 
przychodni dla rejestracji osobistej, brakiem 
kontaktu z lekarzami. Było naprawdę dużo takich 
zgłoszeń.

Niesłychanie ważna jest także kwestia do-
stępności do opieki ambulatoryjnej i szpitali. 
W pandemii rzeczywiście największym proble-
mem stał się dostęp do świadczeń zdrowotnych 
na wszystkich poziomach systemu.

— Narodowy Fundusz Zdrowia kilka razy wy-
dawał zalecenia, aby odraczać wizyty i zabie-
gi w szpitalach.
— Zalecenia Narodowego Funduszu Zdrowia 
były „miękkie” — podkreślały, że trzeba indywidu-
alnie podchodzić do każdego pacjenta, że trzeba 
się zastanowić, czy można odwołać lub przesu-
nąć zabieg, czy nie. Mimo to w wielu sytuacjach 
zapanowało działanie z automatu: wszystkich 
przesuwamy, wszystkim odraczamy zabiegi. Po-
jawił się chaos, dezinformacja. Pacjenci sami się 
dowiadywali, dzwoniąc do szpitali, że ich zabieg 
jest odwołany. 

— Czy Pan protestował przeciwko tym zale-
ceniom NFZ? 
— Przekazywaliśmy do NFZ, że są problemy 
z dostępnością świadczeń. Pamiętajmy jednak, 
że ten komunikat nie był zaleceniem o cha-
rakterze formalno-prawnym. Zmierzano do 
tego, aby uwolnić zasoby kadrowe, jeśli chodzi 
o anestezjologów. Odwoływanie planowej 
operacji, do której potrzebny jest anestezjolog, 
wynikało z tego, że w tym samym czasie anaste-
zjolog był potrzebny, żeby obsłużyć respirator 
dla chorego z covidem. Więc jest to niesłychanie 
trudna sytuacja, trudno powiedzieć jednoznacz-
nie, że to rozwiązanie jest dobre czy złe. 

Część placówek medycznych niestety czę-
sto idzie na skróty, bo tak im jest wygodniej. 
Hurtowe wypisywanie z zabiegów wszystkich 
pacjentów jest niedopuszczalne i nie taki był 
cel tych działań. Pandemia pokazała bardzo 
wyraźnie, że są placówki medyczne, które nie 
powinny funkcjonować w systemie ochrony 
zdrowia. Były źle zarządzane już przed pande-
mią i nadal się tak dzieje. 

(rozmawiał: Krzysztof Jakubiak)

W pandemii 
rzeczywiście 
największym 
problemem 
stał się dostęp 
do świadczeń 
zdrowotnych 
na wszystkich 
poziomach 
systemu.

NAJWIĘKSZYM PROBLEMEM 
PACJENTÓW JEST 
DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ
Należałoby gruntownie zreformować zasady finansowania. Wysokość składki zdrowotnej powinna 
być oczywiście dostosowana do zamożności, w myśl idei solidaryzmu. To jest kierunek, w którym 
powinniśmy iść. W ostatnim czasie minister Gadomski zainicjował dyskusję, jak odpowiednio sfinansować 
system ochrony zdrowia. To jest teraz kluczowe zagadnienie i jest czas na poważne rozmowy. Musimy 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy bylejakości bez podnoszenia składek, czy chcemy jednak 
poprawić nasz system, zwiększając nakłady — mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.
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TRENDY

Robotyzacja i automatyzacja 

Rynek pracy w Polsce uległ bezpowrotnym zmianom. 
20 proc. polskich firm rozważa redukcje etatów, a tylko 
9 proc. planuje rekrutacje. — wynika z „Barometru Pol-
skiego Rynku Pracy” Personnel Service. Pandemia przy-
spieszyła też automatyzację i robotyzację — zaobserwo-
wało to w swoich branżach 38 proc. przedsiębiorców. 
13 proc. aktualnie wdraża automatyzację, co oznacza 
trzykrotny wzrost rok do roku. Kolejne 19 proc. firm pla-
nuje taki ruch w niedalekiej przyszłości. 

Będzie nowy exodus?

Rekordowa liczba lekarzy chce wyjechać za granicę. 
W pierwszym kwartale pobrali prawie 200 zaświadczeń 
potrzebnych do otrzymania zatrudnienia za granicą. To 
rekord — mówi prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej 
Rady Lekarskiej.
„Nigdy w historii nie było takiej liczby w ciągu kwarta-
łu” — dodaje Andrzej Matyja i dodaje, że „nie dziwi go, 
że coraz więcej lekarzy myśli o opuszczeniu kraju”. Prof. 
Matyja mówi, że polski system ochrony zdrowia jest 
niewydolny, jeśli rząd szybko nie zareaguje i nie zwięk-
szy nakładów na służbę zdrowia, przede wszystkim na 

kształcenie kolejnych medyków i poprawę warunków 
pracy i płacy dla nich, to „dojdzie do katastrofy” — po za-
kończeniu pandemii polskich pacjentów nie będzie miał 
kto leczyć.

Pandemia łamie serca

Pandemia COVID-19 nasiliła choroby układu krążenia, na 
schorzenia te bardziej narażeni są pacjenci po zakażeniu 
koronawirusem — alarmuje Polskie Towarzystwo Kardio-
logiczne. Liczba zgonów spowodowanych przez te cho-
roby wzrosła w Polsce w 2020 roku o prawie 17 proc. 

W 2020 r. największy przyrost zgonów (o 16,69 proc.) 
w Polsce wystąpił w schorzeniach kardiologicznych. Są 
one wiodącą przyczyną zgonów w grupie pacjentów 
poniżej 65. roku życia.
Badania opublikowane przez „The American Journal 
of Emergency Medicine” wskazują, że pandemia na-
siliła choroby układu krążenia. Pacjenci, którzy prze-
szli infekcję koronawirusem są bardziej narażeni na 
zapalenia mięśnia sercowego, ostre zawały mięśnia 
sercowego, niewydolność serca, zaburzenia rytmu 
serca, uszkodzenia serca oraz powikłania zakrzepo-
wo-zatorowe.

Blisko do szczepionki na malarię

Opracowana przez naukowców z Oksfordu szczepion-
ka przeciwko malarii wykazała 77-proc. skuteczność 
w badaniu z udziałem dzieci w Burkina Faso. Preparat 
może być pierwszą skuteczną szczepionką na choro-
bę, która rocznie zabija 400 tys. dzieci w Afryce. Trwa-
jące 12 miesięcy badanie kliniczne objęło 450 dzieci. 
Wkrótce rozpoczną się większe badania z udziałem 
4800 pacjentów w czterech afrykańskich krajach.
Mimo trwających od dekady wysiłków dotychczas 
zarejestrowana została tylko jedna szczepionka prze-
ciwko malarii — RTS,S — produkowana przez koncern 
GlaxoSmithKline, jednak jej skuteczność w badaniach 
szacowana była na 25-50 proc. 

... i w Warszawie

Grzegorz Basak

Kolejny ośrodek w Polsce może 
stosować terapię CAR-T u pa-
cjentów z ostrą białaczką limfo-
blastyczną z komórek B i chło-
niakiem rozlanym z dużych ko-
mórek B. 
Uniwersyteckie Centrum Kli-
niczne Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego — Kli-
nika Hematologii, Transplanto-
logii i Chorób Wewnętrznych 
w Warszawie ukończyło tech-

niczny, jakościowy i edukacyjny 
program wymagany przez Europejską Agencję Leków. 
To czwarty ośrodek w naszym kraju, który potwierdził 
certyfikatem gotowość do przeprowadzania przeło-
mowej terapii opartej na technologii genowej. Zgod-
nie z rejestracją EMA, leczenie CAR-T (tisagenlecleu-
cel) może być stosowane w terapii nawrotowych lub 
opornych na leczenie: ostrej białaczki limfoblastycznej 
z komórek B (B-ALL) u dzieci oraz osób dorosłych do 
25. roku życia włącznie oraz chłoniaka rozlanego z du-

żych komórek B (DLBCL) u osób dorosłych. Niestety 
nadal leczenie to nie jest refundowane.

CAR-T w Kielcach...

Stanislaw Głóźdź

Świętokrzyskie Centrum Onko-
logii rozpoczęło prace przygo-
towawcze w projekcie, które-
go celem jest opracowanie 
polskiej terapii CAR-T. ŚCO we-
szło w skład konsorcjum na-
ukowo-badawczego, którego 
zadaniem jest opracowanie 
polskiej terapii CAR-T. Sześcio-
letni projekt finansuje Agencja 
Badań Medycznych. Kielecki 
ośrodek będzie odpowiadać za 

kluczowy element przedsięwzię-
cia — produkcję wektorów wirusowych, które umożli-
wiają przeniesienie informacji genetycznej do wnętrza 
komórek układu odpornościowego chorego (limfocy-
tów T). Jako nośnik zostaną wykorzystane zmodyfiko-
wane lentiwirusy, które będą syntetyzowane w labora-
toriach ŚCO.

Sztuczna inteligencja dla prostaty

Jarosław Protasiewicz

Sztuczna inteligencja oparta 
na sieci neuronowej może 
usprawnić diagnostykę raka 
prostaty i poprawić jej jakość. 
Naukowcy z Laboratorium 
Stosowanej Sztucznej Inteli-
gencji w OPI PIB opracowali 
platformę badawczą eRADS, 
która służy do standaryzacji 
opisów raportów medycz-
nych. Narzędzie to pozwala 
obiektywnie ocenić istotność 
kliniczną zmiany na podstawie 

pięciostopniowej skali PI-RADS (Prostate Imaging-Re-
porting and Data System), która umożliwia rozróżnie-
nie zmian istotnych klinicznie. Platforma umożliwia 
także zbieranie danych z badań, co w przyszłości po-
może stworzyć rozwiązania, które automatycznie bę-
dą szacowały cechy istotne klinicznie. 
"Rezultaty są bardzo obiecujące i jestem przekonany, 
że także pomogą one innym naukowcom opracować 
nowoczesne narzędzia technologiczne, mające za-
stosowanie w diagnostyce nie tylko raka prostaty, ale 
także i innych chorób” — mówi dr inż. Jarosław Pro-
tasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji 
— Państwowego Instytutu Badawczego.

Co jeszcze można zrobić w aptece

Marcin Piskorski

W raporcie Związku Pracodaw-
ców Aptecznych PharmaNET, 
opracowanym na podstawie 
danych PEX PharmaSequence, 
opisano dziewięć usług, które 
mogą i powinny być świadczo-
ne przez farmaceutów w apte-
kach. Są to: programy profilak-
tyczne, wykonywanie badań 
kontrolnych, szczepienia, do-
radztwo w zapobieganiu uza-
leżnieniom, doradztwo żywie-
niowe, dowóz leków do domu, 

działalność edukacyjna, spersonalizowany system dozo-
wania leków czy nauka obsługi i wynajem sprzętu me-
dycznego. Co ważna, usługi te zostały wskazane jako 
preferowane przez ponad 2100 polskich aptek biorących 
udział w ankiecie, przeprowadzonej na potrzeby raportu. 
Placówki te zadeklarowały chęć ich szybkiego wprowa-
dzenia. 
"Jednocześnie usługi te są od lat standardem w krajach 
Europy Zachodniej, gdzie cieszą się ogromną popular-
nością u pacjentów" — mówi Marcin Piskorski, prezes 
PharmaNET. 

TRENDSETTERZY 

Adam WitkowskiAndrzej Matyja



Konieczne jest uzyska-
nie lepszej współpracy 
między poszczególnymi 
ośrodkami, zapewnienie 
kompleksowego postę-
powania oraz finansowa-
nie świadczeń współmier-
ne do potrzeb. Chorzy 
muszą być w centrum 
systemu ochrony zdrowia. 
Konieczność ta dotyczy 
— między innymi — po-
stępowania w raku płuca. 
Czas od wystąpienia 
objawów sugerujących 
obecność nowotworu 
do rozpoczęcia leczenia 
raka płuca jest obecnie 
w Polsce zbyt długi, a po-
nadto u znacznej części 
chorych nie jest stosowa-
ne odpowiednie leczenie 
skojarzone. Dlatego ra-
port, którego celem jest 
wskazanie bardziej właś-
ciwego modelu postępo-
wania, a w konsekwencji 
— uzyskanie lepszych 
wyników leczenia raka 
płuca, powinien stanowić 
ważny element w dysku-
sji nad wypracowaniem 
optymalnych rozwiązań 
w opiece onkologicznej 
w Polsce.

12 MODERN HEALTHCARE INSTITUTE  maj 2021

NA AGENDZIE

Jak podnieść skuteczność leczenia raka płuca

OKIEM EKSPERTA

Opublikowano raport dotyczący zmian 
systemowych, które są potrzebne, aby 
podnieść skuteczność leczenia raka płu-
ca — „Optymalizacja modelu finansowania 
świadczeń diagnostyczno-leczniczych w le-
czeniu nowotworów w celu usprawnienia 
ścieżki pacjenta i maksymalizacji wyników 
leczenia raka płuca”. Autorami raportu są 
Artur Fałek, Jerzy Gryglewicz i Krzysztof 
Jakubiak. Dokument powstał z inspiracji 
inicjatywy All.Can Polska, we współpracy 
z Modern Healthcare Institute.

Gł ówne rekomendacje:
l  Wśród lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej należy promować zasadę: 
najpierw wykluczyć nowotwór, zlecając 
wstępną diagnostykę.

l  Należy niezwłoczne wdrożyć model ko-
ordynowanej opieki onkologicznej w ra-
mach Krajowej Sieci Onkologicznej.

l  W celu poprawy efektywności leczenia 
raka płuca należy wprowadzić model 
kompleksowej i koordynowanej opieki 
nad chorymi z rakiem płuca w Polsce 
tzw. Lung Cancer Units.

l   Należy podnieść wycenę pakietów diag-
nostycznych w kierunku wykrywania cho-
roby nowotworowej w ramach AOS.

l   Rozliczanie diagnostyki przez szpitale 
powinno zostać oparte o pakiety. Nale-
ży tworzyć zestawy badań, rozliczane 
pakietowo pod warunkiem wykonania 
pełnej listy badań zgodnie ze wska-
zaniem medycznym. W ich skład 
powinna wchodzić także diagnostyka 
molekularna.

l   Należy poszerzać zakres wykonywanych 
badań molekularnych w poszczególnych 
nowotworach, aby na ich podstawie, łącz-

nie z badaniami patomorfologicznymi, do-
pasowywać rodzaj terapii do typu choroby.

l  W celu poprawy diagnostyki patomorfolo-
gicznej i molekularnej należy wprowadzić 
mechanizmy zapewniające pełne finan-
sowanie oraz możliwość wykonania peł-
nego panelu badań w jednej placówce.

l   Organizacja diagnostyki molekularnej 
powinna zostać zmieniona w kierunku 
utworzenia sieci laboratoriów powiąza-
nych z ośrodkami koordynującymi Krajo-
wej Sieci Onkologicznej.

l   Należy zmienić sposób finansowania 
zdjęcia klatki piersiowej w projekcji AP 
i bocznej ze stawki kapitacyjnej do puli 
świadczeń finansowanych według ceny 
jednostki rozliczeniowej.

l   Należy przywrócić publiczne finansowa-
nie i poprawić dostępność populacyjnych 
programów badań przesiewowych z wy-
korzystaniem niskodawkowej tomografii 
komputerowej.

l   Ministerstwo Zdrowia powinno traktować 
potrzeby kadrowe w onkologii jako prio-
rytet przy kształtowaniu polityki tworzenia 
miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy. Na-
leży tworzyć taką liczbę miejsc rezyden-
ckich, która zapewni stabilny rozwój liczby 
kadry medycznej w specjalnościach 
kluczowych dla sprawnej diagnostyki i le-
czenia nowotworów.

l   W celu poprawy profilaktyki pierwotnej 
należy opracować i zapewnić finansowa-
nie powszechnych i efektywnych progra-
mów profilaktyki pierwotnej, polegających 
na szeroko zakrojonych programach edu-
kacyjnych, szczególnie wśród młodzieży.

l  W ustawie o Funduszu Medycznym należy 
doprecyzować, że technologia może być 
jednocześnie technologią o wysokiej war-
tości klinicznej i o wysokiej innowacyjności.

l   W celu poprawy wyników leczenia należy 
znacząco poszerzyć dostęp do leków 
ukierunkowanych molekularnie i immu-
nokompetentnych.

Nowe zasady RDTL powinny 
zwiększać jego dostępność

Zmiany wprowadzone przez ustawę 
o Funduszu Medycznym do finanso-
wania farmakoterapii indywidualnych 
w celu ratowania życia czy zdrowia, 
czyli Ratunkowego Dostępu do 
Technologii Lekowych, powinny się 
przyczynić do zwiększenia dostępu 
dla pacjentów oraz do stworzenia 
realnych ram ich finansowania.

Urealnienie dostępu do tych terapii 
nastąpiło poprzez zmianę systemu 
obowiązującego od 2017 roku. 
Stworzono system oparty na wiedzy 
i doświadczeniu lekarzy specjalistów 
w danym obszarze, którzy po opinii 
konsultanta wojewódzkiego lub 
krajowego będą mogli szybko wdro-
żyć leczenie. Już bez konieczności 
aplikowania do Ministerstwa Zdrowia 
i oczekiwania na ocenę AOTMiT, lecz 
jedynie poprzez złożenie odpowied-
nich dokumentów do oddziałów 
wojewódzkich NFZ. Dostęp do te-

rapii będzie jednak dotyczył przede 
wszystkim szpitali z Podstawowego 
Zabezpieczenia Szpitalnego: III stop-
nia referencyjności, ogólnopolskich, 
pediatrycznych, onkologicznych 
lub pulmonologicznych. Co istotne, 
konieczne jest monitorowanie sku-
teczności i bezpieczeństwa leczenia 
co 3 miesiące przez lekarza prowa-
dzącego.

Z drugiej strony, stworzono ramy bu-
dżetu RDTL. Wskazano maksymalny 
roczny limit, który nie może przekro-
czyć 3 proc. sumy przekazywanej na 
finansowanie programów lekowych 
oraz katalogu chemioterapii. Zgod-
nie z planem finansowym NFZ na 
2021 rok, maksymalna kwota wy-
datków na RDTL w tym roku wynosi 
160,1 mln (stan na luty 2021 na pod-
stawie komunikatu DEF NFZ). Wska-
zano także górny limit wydatków 
przez płatnika na dany lek — nie może 
on przekroczyć 5 proc. wydatków 
rocznych na RDTL. Jest to na tyle 

istotne, że w przypadku przekroczenia 
danej kwoty producent jest zobowiąza-
ny do złożenia wniosku refundacyjno-
-cenowego w ciągu 90 dni i wówczas 
wdrażany jest pełen proces refundacyj-
no-cenowy. 

Brak złożenia wniosku lub umorzenie 
postępowania refundacyjnego skut-
kuje brakiem finansowania przez NFZ. 
Komunikaty Ministerstwa Zdrowia do-
tyczące listy leków, które nie podlegają 
finansowaniu w ramach procedury 
RDTL, są aktualizowane co najmniej 
raz w miesiącu i dostępne na interne-
towych stronach MZ. Trzeba zwrócić 
uwagę, że terapie w ramach RDTL są 
stosowane w różnych wskazaniach czy 
stadiach zaawansowania tej samej cho-
roby. Obecne zapisy listy przedstawiane 
są w formie technologii lekowej, czyli: 
dany lek i konkretne wskazanie (wraz 
z kodem ICD-10).

Podsumowując — zaproponowane 
nowe rozwiązania dla ratunkowego 
dostępu do technologii lekowych są 

odważne i rewolucyjne w stosunku 
do wcześniejszych — chemioterapii 
niestandardowej czy obowiązującej 
wcześniej ścieżki RDTL. „Nowy” RDTL 
to szansa dla pacjentów na szeroki za-
kres wskazań i relatywnie szybki dostęp 
w szpitalach. Jednocześnie wypraco-
wanie kryteriów kwalifikacji klinicznej do 
technologii lekowych w ramach RDTL 
spadnie na konsultantów wojewódz-
kich czy krajowych.

Zarządzanie dostępem do RDTL na 
poziomie lokalnym niesie poważne 
obawy wystąpienia różnic w trakto-
waniu pacjentów w poszczególnych 
regionach. Może prowadzić do mi-
gracji pacjentów do poszczególnych 
świadczeniodawców w celu kwalifika-
cji do określonego leczenia, co było 
już widoczne w praktyce stosowania 
chemioterapii niestandardowej. Stąd 
konieczne jest monitorowanie dostęp-
ności terapii na poziomie całego kraju 
przez NFZ i prawdopodobnie poszuki-
wanie nowych rozwiązań.

Artur FałekJerzy Gryglewicz

Maciej Krzakowski

Magdalena Władysiuk


