
„Musimy powoli zacząć myśleć o tym, że ap-
teka będzie lokalnym centrum zdrowia” — de-
klarował niedawno minister Adam Niedzielski. 
Trudno się nie zgodzić, ale z drobną korektą 
— musimy o tym zacząć myśleć „szybko” a nie 
„powoli”.
Sieć aptek rozbudowywano intensywnie od 
XIX wieku. Aptekarze byli wtedy potrzebni nie 
tylko do dystrybucji gotowych leków, ale też 
ich produkcji we własnych zakładach. Gdy 
to ostatnie przestało być potrzebne, apteka-
rze stracili w USA monopol na obrót lekami gotowymi. W Polsce 
(i w większości krajów Europy) — nie stracili. 
Ale w innych państwach europejskich znaleziono pomysł na wyko-
rzystanie potencjału, które stanowi rozbudowana sieć aptek i zatrud-
niona w nich kadra, po kierunkowych studiach wyższych. W Wielkiej 
Brytanii na przykład mogą wydać pacjentowi lek, który przyjmuje 
w chorobie przewlekłej bez konieczności przedstawiania recepty, 
mogą wykonać szczepienia, przeprowadzić badanie poziomu cho-
lesterolu i glukozy we krwi. Apteki pomagając pacjentom, ograniczają 
liczbę wizyt u lekarza.
Gdy na zachodzie Europy konsekwentnie budowano opiekę farma-
ceutyczną, w Polsce traciliśmy czas na spory, ile aptek może przy-
padać na tysiąc mieszkańców, ile może należeć do sieci, a ile musi 
pozostać w rękach farmaceutów. Otrzeźwiła nas dopiero pandemia 
i pogłębienie kłopotów z dostępem do lekarzy. 
Od kwietnia trwają prace nad ustawą wprowadzającą opiekę far-
maceutyczną w szerszym zakresie, wykorzystanie aptek do pomo-
cy w organizacji sieci punktów szczepień prace te przyspieszyło. 
Jest szansa na nadrobienie zaległości. W Polsce działa 13 tys. aptek 
i punktów aptecznych, w których pracuje 59 tys. magistrów i techni-
ków farmacji. W sytuacji braków kadrowych nie stać nas na marno-
wanie takiej armii pracowników ochrony zdrowia do... handlowania 
dermokosmetykami, jak to miejsce obecnie.

Niewątpliwie politycznym wydarzeniem miesiąca jest 
powrót Donalda Tuska do krajowej polityki i na stano-
wisko przywódcy Platformy Obywatelskiej. W ramach 
tego powrotu zawarto polityczny deal. W zarządzie 
Platformy Obywatelskiej nastąpiły zmiany i całkowicie 
dobrowolnie z foteli wiceprzewodniczących ustąpiło 
dwoje byłych ministrów zdrowia, czyli Ewa Kopacz 
i Bartosz Arłukowicz, robiąc miejsce dla wracającego 
Tuska oraz odchodzącego Budki. 
W ten oto sposób w ścisłym szefostwie PO nie ma już 
nikogo, kto by reprezentował ochronę zdrowia — wydawać by się mogło, 
jeden z najważniejszych obecnie obszarów państwa, jakie w dobie pande-
mii warto mieć na oku. W prezydium PiS, czyli partii rządzącej, również nie 
ma nikogo takiego. A w dalszych szeregach władz obu formacji znależć 
można jedynie po jednym doktorze — senatorze (Tomasz Grodzki, Stani-
sław Karczewski). To w pewien sposób pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy, 
jeśli chodzi o obszar ochrony zdrowia w Polsce i jak go traktują politycy.
W teorii ochrona zdrowia jest dla polityków najważniejszym obszarem 
życia publicznego, ich oczkiem w głowie. W praktyce u rządzących za-
wsze jest kulą u nogi, a dla opozycji jedynie wygodną pałką do okłada-
nia aktualnie rządzącej formacji. Politycy wychodzą z jednego założenia 
— w Polsce jaka jest ochrona zdrowia każdy wie. Ale co z nią zrobić 
— nie bardzo wiadomo, nie bardzo się chce, bo to duże straty wizerun-
kowe. A tak w ogóle — to worek bez dna i każdy chce pieniędzy. Pande-
mia? Dziś jest, jutro... za chwilę będzie po pandemii. Do następnej — za 
100 lat — jakoś się „przekulamy”. 
I ani partia rządząca, ani główna partia opozycyjna w gruncie rzeczy nie 
mają i nie chcą mieć planu reformy ochrony zdrowia. Stąd w zasadzie nie 
mamy dziś pytań, co tak naprawdę zmieni dla Polaków „Nowy Ład” w do-
stępności do usług medycznych. Nikt też nie ma pytań do Donalda Tuska, 
co jego ewentualny powrót do władzy w tym obszarze będzie oznaczał.
Ponieważ głowy mądrzejsze od mojej tych pytań nie zadają, to i ja 
sobie grzecznie pomilczę i poczytam: „Nikt się nie dowie, Jako sma-
kujesz, Aż się zepsujesz…”

OBSERWACJE

NR 11 lipiec-sierpień 2021

Apteki dla pacjentów

Koordynacja  
i wartość

Nikt się nie dowie

w numerze

Mariusz Gierej

Jarosław J. Fedorowski

TWIT MIESIĄCA

 
 

Projekt dużej 
nowelizacji ustawy 
refundacyjnej

12

Irena Rej

 
 

Chirurgia 
robotowa 
w Polsce  
rozwija się

3-5

W leczeniu SM 
potrzeba szybszej 
diagnostyki 
i większej 
swobody wyboru 
terapii

6

Konrad Rejdak

Programy leczenia 
nieswoistych 
zapaleń jelit mają 
szanse na zmiany 

7

Maciej Miłkowski

Systemy ciągłego 
monitorowania 
glikemii dla szerszej 
grupy pacjentów

8

Dorota Zozulińska-
-Ziółkiewicz

Bartłomiej Leśniewski

Większość chwalonych i wydolnych systemów 
szpitalnych na świecie działa na bazie organizacji 
koordynowanej ochrony zdrowia, opartych 
na wartości, z elementami konkurencji opartej 
o wynik leczenia oraz na współpracy uczestników 
systemu. Tego typu organizacje powstały 
drogą ewolucji, dzięki zachętom, bardziej na 
zasadzie dobrowolności, niż przymusu 
i w reakcji na potrzeby artykułowane 
przez pacjentów oraz różne 
organizacje, rządowe 
i pozarządowe. Tak 
mogłoby być także 
w Polsce.

Artur Antoniewicz
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CO SIĘ DZIEJE

FAKTY KADRYPRAWO

Mniej kapitacji w POZ

Minister Adam 
Niedzielski zade-
klarował zamiar 
odejścia od płacenia 
za każdego pacjenta 
w POZ. Chcemy 
przeformułować 
działanie podsta-
wowej opieki zdro-
wotnej — zmienić 
system finansowa-
nia, odchodząc od 

płatności za każdego pacjenta zapisanego 
w przychodni niezależnie od odbytych 
wizyt, poszerzyć diagnostykę, wprowa-
dzić premię za profilaktykę — mówił na 
konferencji prasowej.
Założenia reformy przygotuje specjalny 
zespół, przewodniczącą została prof. 
Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant 
krajowa ds. medycyny rodzinnej. 

50 szpitali do restrukturyzacji

Program restruktu-
ryzacji obejmie mak-
symalnie 50 spośród 
ponad 570 szpitali 
— powiedział wice-
minister Sławomir 
Gadomski na posie-
dzeniu sejmowej 
komisji zdrowia. 
Wiceminister zapo-
wiedział, że projekt 
ustawy dotyczący 

reformy szpitali powinien być gotowy we 
wrześniu, a przepisy powinny wejść w ży-
cie od początku 2022 roku. Posłowie opozy-
cji wskazywali, że będzie to kolejna nieuda-
na reforma, podobnie jak sieci szpitali. 

Pandemia uderzyła 
w onkologię

Co trzeci pacjent onkologiczny miał 
w czasie trzeciej fali pandemii CO-
VID-19 odraczane lub odwoływane bada-
nia lub wizyty. Ponad połowa badanych 
na podstawie własnych doświadczeń 
uważa, że pandemia pogorszyła diagno-
stykę i leczenie onkologiczne w Polsce. 
Takie wyniki przyniosło badanie Kantar 
Public na zlecenie Fundacji Alivia.
W trakcie epidemii prawie 1/3 ankietowa-
nych pacjentów miała odraczane czy od-
woływane badania lub leczenie. Nie otrzy-
mała także informacji, gdzie i kiedy ich 

leczenie będzie kontynuowane. W przy-
padku 13 proc. badanych taka sytuacja 
przydarzyła się co najmniej kilkakrotnie. 

Pilotaż leczenia otyłości 
olbrzymiej

Będzie pilotażowy 
program w zakresie 
opieki specjalistycz-
nej nad pacjentami 
leczonymi z powo-
du otyłości olbrzy-
miej — zapowiedział 
wiceminister Wal-
demar Kraska.
Udział w progra-
mie będą mogli 
wziąć pacjenci, 

których wskaźnik BMI będzie większy niż 
40 — "Pacjenci z takim wskaźnikiem BMI 
będą kwalifikowani do zabiegu operacyj-
nego". Przed zabiegiem pacjenci przejdą 
trwające 3-6 miesięcy przygotowania 
— "Będzie specjalna dieta, będzie specjal-
ny zestaw aktywności ruchowej. Potem 
będzie operacja, a po niej rehabilitacja. Ale 
także będzie opieka psychologiczna".

Liczba porad lekarskich spadła 
o 12 proc.

Liczba porad ambulatoryjnych w Polsce 
spadła w ubiegłym roku o 12 proc. Utrzy-
mują się też regionalne dysproporcje 
w dostępie pacjentów do POZ i AOS — ra-
portuje Główny Urząd Statystyczny.
W 2020 roku w przychodniach i prakty-
kach udzielono 256,6 mln porad lekarskich 
(spadek o prawie 12 proc. w skali roku) 
oraz 26,5 mln wizyt stomatologicznych 
(spadek o 22,9 proc. w porównaniu z ro-
kiem poprzednim). Spośród porad lekar-
skich 156,2 mln stanowiły porady udzie-
lone w podstawowej opiece zdrowotnej 
(spadek o 10,1 proc. w stosunku do 2019 r.), 
a 100,5 mln — porady w opiece specjali-
stycznej (spadek o 14,6 proc. w skali roku).

Kamień węgielny na 
Tarchominie

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy 
odbyła się uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowę Cen-
trum Rozwoju i Produkcji Leków Onko-
logicznych na terenie Tarchomińskich 
Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A. 
w Warszawie. Koszt budowy centrum wy-
niesie 400 mln zł. 
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Zniesione limity  
do specjalistów

Od 1 lipca znosimy wszelkie 
limity przyjęć do specjalistów; 
będziemy starali się skracać 
kolejki do lekarzy — powiedział 
premier Mateusz Morawiecki.
Zmiany w rozporządzeniu 
ministra zdrowia polegając na 
wyłączeniu z finansowania 
w formie ryczałtu sytemu 
zabezpieczenia wszystkich 
świadczeń ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej i wybra-
nych świadczeń udzielonych 
w ramach sieci kardiologicznej.

Finansowanie 
bez decyzji 
refundacyjnych

Prezes NFZ będzie miał moż-
liwość, za zgodą ministra 
zdrowia, zdecydować się na 
finansowanie leku, dla którego 
nie wydano kolejnych decyzji 
o objęciu refundacją.
To rozwiązanie wprowadzo-
no przy okazji nowelizacji 
ustawy o Agencji Badań 
Medycznych — dzięki której 
zyska możliwość wspierania 
działalności innowacyjnej 
w ochronie zdrowia przez 
możliwość udzielania do-
finansowania na realizację 
eksperymentów badawczych 
w rozumieniu ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza denty-
sty, np. dotyczących zapobie-
gania rozprzestrzenianiu się 
epidemii COVID-19.

Leki OTC z kontrolą 
krajów członkowskich

Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej orzekł, że 
produkt leczniczy wydawany 
bez recepty w jednym pań-
stwie członkowskim może być 
sprzedawany w innym pań-
stwie członkowskim jedynie 
wówczas, gdy także to drugie 
państwo pozwoliło na dopusz-
czenie wskazanego produktu 
do obrotu. Konkretna sprawa, 
w której orzekał TSUE, dotyczy-
ła przypadku z Węgier.
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Przedstawiciele zawodów medycznych chcą odwołania 
ministra zdrowia z powodu utraty zaufania do niego i braku 
dialogu. W liście do premiera związki zawodowe reprezen-
tujące branżę ochrony zdrowia oraz samorządy zawodów 
medycznych piszą, że utraciły zaufanie do ministra i nie widzą 
możliwości na poprawę.
List podpisali: przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok; prezes Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas; przewodniczący 
Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Le-
karzy Krzysztof Bukiel; prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów 
Maciej Krawczyk; prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej 
Matyja; prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Ali-
na Niewiadomska; przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych 
Radioterapii Monika Mazur; przewodnicząca Zarządu Krajowe-
go Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diag-
nostyki Medycznej i Fizjoterapii Ewa Ochrymezuk; przewodni-
cząca Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej 
Beata Kalicka; przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Za-
wodowego Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Beata Rozner.

Magdalena Paradzińska objęła stanowisko dyrektor generalnej 
Novo Nordisk Pharma sp. z o.o. Zastąpiła Katarzynę Kacperską, 
która została Senior Vice President Commercial Affairs & Stra-
tegy, International Operations w Novo Nordisk w Zurychu.

Ioana Parsons została powołana na 
stanowisko dyrektora generalnego 
Ipsen Polska. Zastąpi na tym stanowi-
sku Guillaume Delmotte, który został 
awansowany na stanowisko dyrektora 
generalnego Ipsen China. Jako dyrek-
tor generalna, Ioana Parsons będzie 
odpowiedzialna za kierowanie działem 
opieki specjalistycznej i wyznaczanie 
strategicznych kierunków rozwoju firmy 
w Polsce.

Prezes ABM Radosław Sierpiński powołał grupę roboczą do 
spraw potrzeb pacjentów, działającą w ramach Naukowego 
Zespołu Roboczego. Głównym celem grupy jest wsparcie 
agencji w działaniach dążących do poprawy jakości życia pa-
cjentów, reprezentowania ich potrzeb, zwiększenia rekrutacji 
do badań klinicznych oraz podnoszenia jakości oferowanej 
opieki w badaniach klinicznych. 
W skład grupy weszli: 
1. Urszula Jaworska — wiceprezes Fundacji Urszuli Jawor-
skiej, przewodnicząca 
2. dr hab. n. med. Beata Anna Nowakowska, prof. IMID — kie-
rownik Zespołu Pracowni Cytogenetyki, Zakład Genetyki Me-
dycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
3. Sabina Białek — członek zarządu oraz dyrektor ds. badań 
i projektowania doświadczeń Fundacja K.I.D.S Klub Innowato-
rów Dziecięcych Szpitali
4. ks. dr Arkadiusz Nowak — prezes Instytutu Praw Pacjenta 
i Edukacji Zdrowotnej
5. Marta Bednarek — Fundacja Rak n’Roll — Wygraj życie

Agnieszka  
Mastalerz-Migas

Sławomir Gadomski

Waldemar Kraska

Ioana Parsons
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Artur A. Antoniewicz, kon-

sultant krajowy w dziedzinie 

urologii — Żaden z dotychcza-

sowych ministrów zdrowia nie 

podjął decyzji o finansowaniu 

zabiegów robotowych. Po-

dejrzewam, że zasadniczym 

powodem jest świadomość 

konsekwencji finansowych takiej 

decyzji dla systemu ochrony 

zdrowia. Podam przykład — gdyby 

wszystkie operacje w Polsce w liczbie 

7 tys. wykonać robotowo przy refundacji 

na poziomie 25 tys. zł, to dodatkowy 

koszt w systemie (różnica wyceny ope-

racji robotowej i laparoskopowej według 

obowiązujących obecnie zasad) nie 

przekroczy 112 mln zł. 

Pojawią się za to oszczędności wynikają-

ce z ograniczenia kosztów leczenia po-

wikłań operacji tradycyjnych i zmniejszy 

się liczba chorych poddawanych radio-

terapii i hormonoterapii uzupełniającej. 

Odwróci się proporcja radioterapii i chi-

rurgii w raku stercza, poprawie ulegną 

wyniki leczenia i Polska dołączy w tym 

zakresie do wiodących krajów Europy. 

Wraz z postępem wzrośnie liczba cho-

rych poddawanych aktywnej obserwacji 

(oszczędność), a ponadto nie będzie to 

koszt „od zaraz". 

Potrzeba minimum 5 lat, aby wydajność 

ośrodków urologicznych wzrosła do 

poziomu pozwalającego na wykona-

nie ok. 500 operacji rocznie w jednym 

ośrodku. Potrzeba szkoleń, zmian or-

ganizacyjnych etc. Wówczas wystarczy 

12 wysokospecjalistycznych ośrodków 

do zaspokojenia wszystkich potrzeb. Tak 

wyobrażam sobie prawdziwe zmiany 

w ochronie zdrowia. Do wprowadza-

nia takich zmian trzeba jednak odwagi 

i przekonania o ich słuszności. Pewną 

jaskółką zwiastującą przemia-

ny, o których mowa jest kon-

cepcja tworzenia tzw. unitów 

zajmujących się komplekso-

wym leczeniem raka gruczołu 

krokowego.

Mit kosztowy jest jedną z ba-

rier rozwoju robotyki. Robot 

kosztuje mniej niż zaawanso-

wany tomograf komputerowy czy rezo-

nans magnetyczny, których są w Polsce 

setki. Koszt robota — to ułamek kosztów 

związanych z wyposażeniem ośrodka 

radioterapii. Niedawno opublikowano 

nową analizę amerykańską i dwie analizy 

europejskie, które mówią, że koszty le-

czenia robotowego niewiele odbiegają 

od laparoskopii i operacji otwartych. 

Zestaw narzędzi robota da Vinci do jed-

nej operacji kosztuje obecnie ok. 7 tys. 

złotych. Wiele w tym względzie zależy 

od sposobu rozliczania amortyzacji 

kosztów zakupu samego robota. Jeżeli 

rozdzielić koszt zakupu robota (infra-

struktura szpitala) od kosztów bezpo-

średnich leczenia (narzędzia, materiały 

jednorazowe, serwis etc.) to rachunek 

nie przesądza na niekorzyść chirurgii 

robotowej. Ważnym jest też stanowisko 

producenta i dystrybutora sprzętu robo-

towego, który będąc monopolistą, nie 

chce negocjować cen. 

Przy podejściu systemowym z poziomu 

resortu zdrowia, to stanowisko może 

się zmienić i wówczas koszty ulegną 

obniżeniu. Spodziewane jest wejście na 

rynek nowych producentów, co również 

może spowodować zmniejszenie kosz-

tów technologii robotowej na drodze 

konkurencji. Jedno jest pewne — z bie-

giem lat i wzrostem liczby operowanych 

koszty jednostkowe będą spadać.

KOMENTARZE

*Wydatki na leki refundowane zawierają oszacowane dodatkowe środki na leki i RDTL związane z Funduszem Medycznym 
+ wydatki na Fundusz Medyczny uwzględniowe w wydatkach na świadczenia gwarantowane. Wydatki w latach 2011-2019 
w oparciu o dane rozliczeniowe NFZ. Dane dla 2020 roku przyjęto z planu finansowanego NFZ z 29 grudnia 2020 r. 
Dane dla 2021 przyjęto w oparciu o plan finansowy NFZ na 2021 rok z 30 września 2020 roku. (HTA Consulting)
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„W krajach, gdzie system opieki zdrowotnej jest zorganizowany 
w sposób profesjonalny, wyniki leczenia raka jajnika są dużo lepsze 
niż w Polsce" — podkreśla prof. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy 
w dziedzinie ginekologii onkologicznej. 
„Jest wiele przypadkowych miejsc, w których leczy się raka 
jajnika. Na przykład w województwie mazowieckim w 2020 r. 
leczenie raka jajnika prowadziło 27 szpitali. W większości leczono 
w nich pojedyncze przypadki w ciągu roku". W jego ocenie 
w województwie mazowieckim takie ośrodki powinny być najwyżej 
cztery, a w Polsce powinno ich być łącznie od 30 do 35 — „My 
płacimy bardzo często już nie tylko łzami pacjentów, ale płacimy 
też bardzo wysokie rachunki za nieefektywne działania w zakresie 
leczenia raka jajnika. Do naszego Instytutu trafiają pacjentki, które 
zostały źle zakwalifikowane do leczenia, a w onkologii niestety 
pierwszy błąd jest przeważnie nie do naprawienia. Dlatego moim 
zadaniem jako konsultanta krajowego jest przygotowanie strategii, 
która będzie dawać pacjentkom szansę na odpowiednie leczenie 
od samego początku".

Tuż przed wakacjami pojawił się projekt dużej nowelizacji ustawy 
refundacyjnej, wyczekiwany i zapowiadany od lat co najmniej 
pięciu. Obszerny dokument mieści w sobie dziesiątki propozycji 
zmian. Wiele słusznych i niekontrowersyjnych. Ale również sporo 
takich, które tej czy innej zainteresowanej grupie mogą trochę 
popsuć szyki. Wywołają więc emocje i gorące dyskusje. 
Wszyscy zainteresowani zapewne odwołali lipcowe wyjazdy, aby 
przygotować swoje opinie w ramach konsultacji społecznych. 
Spodziewać się można, że ministerstwo otrzyma w zamian bogatą 
literaturę faktu, wiele dzieł popularnonaukowych i trochę fikcji. 
Dramatów też kilka się trafi. A ich analiza potrwa kolejne parę 
miesięcy. Osobiście najbardziej czekam na porządną dysertację,  
jak się mają proponowane zmiany do obowiązującego na lata  
2018-2022 rządowego dokumentu "Polityka Lekowa".
Zapowiada się zatem pracowite drugie półrocze dla wszystkich 
zainteresowanych refundacją. Być może właśnie o to chodzi. Resort 
chce skupić ich uwagę i zasoby na projekcie ustawy, odciągając myśli 
od innych spraw, głównie finansowych. Żeby nie dociekali, dlaczego 
całkowity budżet na refundację z roku na rok stanowi coraz mniejszą 
część wydatków NFZ. Ani czemu Fundusz Medyczny nie wydał jeszcze 
ani złotówki, nie licząc RDTL.  

SUMMA REFUNDAE

POTRZEBNE SĄ WYSPECJALIZOWANE 
OŚRODKI LECZENIA RAKA JAJNIKA

JESTEM CAŁKOWICIE SPOKOJNY  
O ROZWÓJ CHIRURGII ROBOTOWEJ

WYKRES NUMERUMEM NUMERU 
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W roku 2020 liczba zabiegów wykonanych w Polsce przy użyciu robota chirurgicznego da Vinci sięgnęła 1700, a wykonało 
je 17 placówek. Rok wcześniej 1277 operacji wykonało 13 szpitali. Wykorzystywanie robotów znacznie szybciej zaczęły 
rozwijać szpitale publiczne, których liczba przekroczyła już roku liczbę prywatnych placówek posiadających roboty. Od 
początku 2021 roku kolejne trzy placówki publiczne rozpoczęły wykonywanie operacji robotowych.

Liczba operacji wykonywanych przy po-
mocy robota w Polsce zaczęła dynamicz-
nie rosnąć od 2017 roku, po raz pierwszy 
przekraczając poziom stu zabiegów rocz-
nie — odkąd do pierwszego robotyczne-
go ośrodka we Wrocławiu dołączył szpital 
w Toruniu, a zabiegi zaczęła także przepro-
wadzać pierwsza placówka prywatna (Szpi-
tal Mazovia). W 2018 roku trzy kolejne pry-
watne szpitale wdrożyły chirurgię roboto-
wą, a liczba zabiegów osiągnęła liczbę 378.

Rok 2019 — to kolejne 6 robotów da 
Vinci, w tym cztery w prywatnych rękach, 
a na pełną skalę zaczęła działać robotyka 
w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Na-
tomiast Szpital Medicover odnotował re-
kordową liczbę 423 zabiegów wykonanych 
w ciągu roku. W efekcie roczna liczba ope-
racji wzrosła ponadtrzykrotnie, do poziomu 
blisko 1300. Średnia liczba na jeden ośrodek 
posiadający robota osiągnęła w 2019 roku 
poziom blisko 160 operacji w czasie cało-
rocznej działalności. W 2020 roku ta śred-
nia obniżyła się do 126, co miało związek 
m.in. z pandemią COVID-19. 

W roku 2020 liczba zabiegów sięg-
nęła 1700, a wykonało je 17 placówek. 
Znacznie szybciej zaczęły rozwijać się 
szpitale publiczne, których liczba przekro-
czyła w tym roku liczbę szpitali prywat-
nych. Warto przy tym zaznaczyć, że jed-
na z publicznych placówek (w Gdańsku) 
wykonuje zabiegi komercyjne. Z drugiej 
strony, w 2021 roku pojawi się sytuacja 
odwrotna — prywatny szpital będzie wy-
konywał zabiegi darmowe dla pacjentów.

Liczba operacji wykonanych w dzie-
sięciu szpitalach publicznych w 2020 ro-
ku była o połowę mniejsza niż w prywat-
nych — wyniosła 534 zabiegi. W latach 
2010 — 2020 szpitale publiczne wyko-
nały 1260 takich zabiegów, a w pierw-
szym kwartale 2021 roku około 300 ko-
lejnych. Można się zatem spodziewać, że 
w 2021 roku odbędzie się w nich znacznie 
ponad tysiąc operacji robotowych. 

Liderem pod względem liczby zabie-
gów w publicznych placówkach stało się 
poznańskie WCO, gdzie do końca pierw-
szego kwartału 2021 roku takich opera-
cji odbyło się już 401. Poznański ośrodek 
wyprzedził szpital z Wrocławia, który przez 
11 lat wykonał 350 operacji. Tempo zwolnił 
także historycznie drugi ośrodek — Szpital 
Miejski w Toruniu, który w sumie w latach 
2016-2020 wykonał 186 operacji z robo-
tem, ale w ubiegłym roku je zawiesił, ponie-
waż skończył się grant badawczy z NCBiR. 
Wyprzedził go dynamicznie rozwijający 
się szpital im. Śniadeckiego z Białegosto-

ku — ma już na swoim koncie 213 opera-
cji. Równie energicznie rozwija się działa 
SPSK Nr 2 PUM ze Szczecina — od sierpnia 
2020 roku do końca pierwszego kwartału 
2021 r. wykonał już 119 zabiegów. 

Liczba zabiegów komercyjnych 
w 2021 roku wyniesie około 1400. Przy 
średniej cenie około 45 tys. złotych, daje 

to sumę 70 mln złotych rocznie, zapłaco-
ną przez pacjentów, którzy zdecydowali 
się leczyć przy pomocy robota. (rys. 4)

Spośród blisko 4350 operacji roboto-
wych wykonanych dotychczas w Polsce, 
około 2970 było zabiegami prostatekto-
mii radykalnej. W ośrodkach komercyj-
nych stanowiło to 92 proc. wszystkich 

zabiegów, natomiast w systemie publicz-
nym — jedynie 24 proc. 

W roku 2021 roku w Polsce zosta-
nie wykonanych prawdopodobnie około 
2500 operacji robotowych a średnia liczba 
operacji w jednym szpitalu wyniesie około 
125. Szybkie dołączanie nowych placówek 
i ich plany sugerują, że prawdopodobnie 
w 2022 roku liczba operacji przy pomocy 
robota finansowanych ze źródeł publicz-
nych, czyli bez opłat ze strony pacjentów, 
dorówna liczbie zabiegów komercyjnych. 

Lista szpitali wykonujących zabiegi  
robotowe w Polsce (chronologicznie 
według daty pierwszej operacji)
 1.  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we 

Wrocławiu (18.12.2010) 
 2.  Specjalistyczny Szpital Miejski im. 

Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(25.08.2016) 

 3.  Szpital Mazovia, Warszawa 
(16.10.2017) 

 4.  Szpital Medicover, Warszawa 
(18.06.2018) 

 5.  Carolina Medical Center Hifu Clinic, 
Warszawa (27.10.2018) 

 6.  Szpital św. Łukasza w Bydgoszczy 
(17.11.2018) 

 7.  Wielkopolskie Centrum Onkologii 
w Poznaniu (3.12.2018) 

 8.  Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku 
(1.02.2019) 

 9.  Szpital na Klinach w Krakowie 
(04.2019) 

10.  Salve Medica w Łodzi (10.06.2019) 
11.  Mazowiecki Szpital Onkologiczny 

w Wieliszewie (5.12.2019) 
12.  Mazowiecki Szpital Wojewódzki 

im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach 
(9.12.2019) 

13.  Europejskie Centrum Zdrowia Otwock 
(11.12.2019) 

14.  Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 
(24.08.2020) 

15.  Szpital św. Wojciecha w Gdańsku 
(29.09.2020) 

16.  Centralny Szpital Kliniczny MSWiA 
w Warszawie (30.09.2020) 

17.  Wojskowy Instytut Medyczny 
w Warszawie (5.10.2020) 

18.  Międzyleski Szpital Specjalistyczny, 
Warszawa-Międzylesie (4.02.2021) 

19.  Wielospecjalistyczny Szpital 
Wojewódzki, Gorzów Wielkopolski 
(17.05.2021) 

20.  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1  
w Rzeszowie (20.05.2021) 

Szpitale z największą liczbą operacji robotowych  
w 2020 oraz 2019 roku.

Placówka Zabiegi  
w 2020 

Zabiegi  
w 2019

Szpital Medicover (Warszawa) 413 423

Szpital św. Łukasza (Bydgoszcz) 197 218

Szpital Mazovia (Warszawa) 191 169

Wielkopolskie Centrum Onkologii (Poznań) 152 186

Wybrane zakresy operacji robotowych wykonywanych aktualnie 
w publicznych placówkach, bez opłat pacjentów:

	● Wrocław: prostatektomia, operacje jelita grubego
	● Poznań: nowotwory głowy i szyi, ginekologiczne, przewodu pokarmowego
	● Białystok: prostatektomia, cystektomia, resekcje odbytnicy i okrężnicy, 
pankreatektomia
	● Siedlce: prostatektomia, cystektomia, rekonstrukcje moczowodu, guzy nerek, 
nowotwory ginekologiczne
	● Szczecin: prostatektomia, chirurgia ogólna, onkologia ginekologiczna
	● Warszawa — CSK MSWiA: pomostowanie tętnic wieńcowych, zastawki 
mitralne, operacje trzustki
	● Warszawa — WIM: histerektomia, resekcje esiczo-odbytnicze i jelita, 
prostatektomia, 
	● Warszawa — Międzylesie: prostatektomia, operacje nerkooszczędzające w raku 
nerki
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Szpitale publiczne z największą liczbą zabiegów robotowych

Placówka 1.kw. 2021 2020 2019 Data  
pierwszego 

zabiegu 

Wielkopolskie Centrum Onkologii (Poznań) 62 152 186 3.12.2018

Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego (Białystok) 27 109  77 1.02.2019

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II (Siedlce) 39  95  5 9.12.2019

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM (Szczecin) 53  66 - 24.08.2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (Wrocław) 21  51  30 18.12.2010

Wojskowy Instytut Medyczny (Warszawa) 45  32 - 5.10.2020

Liczba operacji prostatektomii radykalnej rozliczanych przez NFZ.

operacje  
klasyczne

laparoskopia razem

2016 3173 2079 5252

2017 3350 2593 5943

2018 3461 3316 6777

2019 3343 3752 (w tym 66 robotowych) 7095

2020 2821 3588 (w tym 186 robotowych) 6409

Liczba prostatektomii robotowych w ujęciu rocznym w podziale 
na zabiegi komercyjne i finansowane ze źródeł publicznych

liczba prostatektomii — komercyjne

liczba prostatektomii — publicznie
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Raport „Chirurgia robotowa w Polsce. Raport 2021"  
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SM: jest dobrze, SM: jest dobrze, 
ale może być lepiejale może być lepiej

DEBATA

Malina Wieczorek z fun-
dacji „SM Walcz o siebie" 
wskazuje, że odczuwalne są 
zmiany, do których doszło 
w ostatnich latach. Leczenie 
stwardnienia rozsianego sta-
ło się przykładem dla innych 
jednostek chorobowych, 
jeśli chodzi np. o wprowa-
dzanie nowych terapii do 
refundacji. Odczuwalna 
jest też zmiana w postrze-
ganiu pacjentów zmagających się z tą chorobą. 
Pacjenci, którzy trafią do programu lekowego 
w odpowiednio szybkim tempie, mogą uniknąć 
najgorszych objawów chorobowych — są oso-
by sprawne, pracujące, mające rodziny i dzieci. 
Konkretne efekty zawdzięczamy zwiększonemu 
finansowaniu — wydajemy już ponad 400 mln 
rocznie na programy lekowe w leczeniu SM.

„Wachlarz dostępnych leków jest szeroki, 
wprowadzamy na bieżąco kolejne leki. Najle-
piej zaopiekowane są osoby z postacią choroby 
rzutowo-remisyjną, ale mamy też w refundacji 
jedyny na świecie lek na postać pierwotnie po-
stępującą. Cały czas czekamy na wprowadzenie 
nowego leku na postać wtórnie postępującą. 
Mieliśmy nadzieję, że lek ten wejdzie do refun-
dacji na początku 2021 r., niestety tak się nie sta-
ło. Są pewne opóźnienia, ale generalnie idziemy 
w bardzo dobrym kierunku. Cztery miesiące od 
diagnozy do włączenia leczenia to — moim zda-
niem — priotytetowe działania" — mówi Malina 
Wieczorek.

Tomasz Połeć, prezes 
Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego 
ocenia — „Teraz mamy na-
prawdę dużo możliwości, 
choć wciąż mnóstwo lu-
dzi czeka na diagnozę. Nie 
wszyscy mogą się zakwali-
fikować do programów ze 
względu na kryteria. Naj-
ważniejsze, że udało nam 
się pokazać decydentom, 
że opłaca się skutecznie leczyć pacjentów 
z SM i dziś nie patrzy się już na osoby chore 
jak na przyszłych niepełnosprawnych, wyklu-
czonych".

Na widoczne zmiany zwraca uwagę prof. 
Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa 
Neurologiczego — „Lekarze nadążają za tym 
postępem, ale chciałoby się, żeby więcej leka-
rzy, lepiej i szybciej diagnozowało pacjentów". 
Widoczne i ostre objawy choroby, jak np. utrata 

wzroku, narzucają szybką diagnostyką i wówczas 
system okazuje się przyjazny dla pacjentów. Na-
tomiast w poradniach, gdy trafiają do nich pa-
cjenci z mniej widocznymi objawami, jest dużo 
gorzej. Pacjenci nadal czekają na rezonans mag-
netyczny, choć dzięki zniesieniu limitów terminy 
są już znacznie krótsze. „Pracujemy nad stworze-
niem nowej strategii jednodniowej diagnostyki 
w neurologii, co powinno nam uprościć procesy 
diagnozowania" — podkreśla prof. Rejdak.

Przerywanie leczenia, z którym przed laty 
mieliśmy do czynienia, sprawiło że wiele osób 
ma obecnie już zaawansowaną postać choroby. 
Profesor Rejdak szacuje ich liczbę na około 10 ty-
sięcy, są wśród nich pacjenci mocno dotknię-
ci chorobą, spośród nich około 1,5 — 2 tysiące 
chorych mogłoby skorzystać z terapii obecnie 
już refundowanymi lekami, gdyby lekarze mogli 
je stosować według zapisów ChPL. 

Doktor Jakub Gierczyński podkreśla, że 
w Indeksie SM z 2019 roku Polska zajęła 17. 
miejsce na 30 możliwych, a w 2020 roku — 20. 
miejsce na 35 krajów — „Jeszcze w 2016 r. by-
liśmy w ogonie Europy". Tymczasem 90 proc. 
chorych leczonych w programach lekowych 
jest w wieku produkcyjnym, a 70 proc. z nich 
pracuje. Zmiany wprowadzone w ostatnich la-
tach spowodowały, że spada liczba absencji 
chorobowych i orzeczeń rentowych. W 2019 r. 
mieliśmy o 24 tys. mniej dni absencji pacjentów 
z SM w porównaniu do 2015 r. Widoczny jest też 
spadek orzeczeń rentowych z 500 (2015 r.) na 
300 (2019 r.), więc widać, że te osoby są aktyw-
ne zawodowo i społecznie.

„Te wymierne wskaźni-
ki pokazują, że inwestycja 
w leczenie SM jest słuszna" 
— podkreśla dr Gierczyń-
ski. — „Chcielibyśmy, żeby 
od wystąpienia pierwszych 
objawów do rozpoczęcia 
leczenia mijały nie więcej niż 
4 miesiące". Ten cel nie zo-
stał jeszcze osiągnięty z po-
wodu różnic w dostępie do 
diagnostyki w poszczegól-
nych regionach Polski. "Cieszymy się, że skraca 
się okres od rejestracji leków przez EMA do obję-
cia ich refundacją. Oczekujemy na refundację si-
ponimodu, który został zarejestrowany w stycz-
niu 2020 r. w leczeniu postaci wtórnie postępu-
jącej SM" — mówi Jakub Gierczyński.

Z powodu pandemii do leczenia w minionych 
miesiącach włączono mniej osób chorych na SM 
niż wynikałoby z potrzeb i statystyk. Aby zniwe-
lować ten dług zdrowotny, zdaniem doktora 

Szybka diagnostyka, skrócenie czasu od momentu diagnozy do rozpoczęcia leczenia i większa swoboda 
dla specjalistów w kwestii wprowadzania terapii — to priorytety w leczeniu stwardnienia rozsianego, 
wskazywane przez pacjentów i ekspertów w czasie debaty redakcyjnej mZdrowie.

Malina Wieczorek

Tomasz Połeć Jakub Gierczyński

Partnerem debaty była firma Novartis

Gierczyńskiego należy zwiększyć przepustowość 
ośrodków klinicznych, podnieść wyceny świad-
czeń, poprawić organizację pracy, wprowadzić 
personel pomocniczy który może odciążyć le-
karzy. Mamy bowiem 127 ośrodków leczących 
w programach lekowych a jednocześnie tylko 
300 neurologów, którzy leczą tych pacjentów 
— "Warto powołać przychodnie specjalizujące 
się w SM, żeby odciążyć szpitale i wprowadzić 
wspomnianą wcześniej jednodniową procedurę 
diagnostyki, która byłaby odpowiednio wycenio-
na".

Malina Wieczorek podkreśla, że osoby, któ-
re stały się niepełnosprawne z powodu SM i nie 
mogą pracować, wymagają stałej opieki. Dlate-
go tak ważne jest możliwie szybkie wdrażanie 
nowoczesnego leczenia, tak aby nie dopuścić 
do rozwoju choroby. Tymczasem zapisy progra-
mów lekowych stanowią, że pacjenci otrzymują 
wysoce skuteczne leki dopiero w momencie, 
kiedy ich stan zdrowia się pogorszy. „Tu jest ko-
lejne wyzwanie przed systemem. Nie powinni-
śmy czekać na pogorszenie stanu zdrowia, jeśli 
możemy mu zapobiec" — podkreśla Malina Wie-
czorek. 

Prof. Konrad Rejdak 
mówi, z powodu przepisów 
i kryteriów programu leko-
wego trudno jest przenieść 
pacjenta do leczenia drugą 
linią w sytuacji, kiedy leczo-
ny jest w pierwszej linii i to 
leczenie jest nieskuteczne. 
To sprawia, że tylko 10 proc. 
osób jest liczonych dru-
gą linią terapii, co stanowi 
o wiele mniejszy odsetek 
w porównaniu do innych krajów europejskich. 
„Nasze skostniałe procedury sprawiają, że nie 
możemy położyć pacjenta na 1 czy 2 doby do 
szpitala, żeby go zdiagnozować. Pacjent musi 
leżeć w szpitalu 4-5 dni i to w czasie pandemii 
nie uległo zmianie" — wskazuje na kolejny prob-
lem prof. Rejdak. 

O większą elastyczność apeluje także To-
masz Połeć — „Powtarzam też od lat, że należy 
dać lekarzom specjalistom możliwość decy-
dowania o tym, którym lekiem leczyć danego 
pacjenta. To jest kwestia medyczna, żadne roz-
wiązanie administracyjne nic tu nie da, żadne 
kryteria nie rozwiążą problemu".

Konrad Rejdak



W debacie redakcyjnej mZdrowie.pl na 
temat „Skuteczność terapii w progra-
mach lekowych u chorych z nieswoisty-
mi zapaleniami jelit" wzięli udział: wice-
minister Maciej Miłkowski, prof. Grażyna 
Rydzewska, prof. Jarosław Reguła, Jerzy 
Gryglewicz oraz przedstawiciele organi-
zacji pacjenckich: Iga Rawicka, Justyna 
Dziomdziora, Małgorzata Mossakowska 
i Marek Lichota.

Klinicyści zwrócili uwagę przede 
wszystkim na bariery administracyjne, na-
rzucające lekarzom konieczność przerwa-
nia terapii biologicznej po roku (wrzodzie-
jące zapalenie jelita grubego) czy dwóch 
latach (Choroba Leśniowskiego-Crohna). 
Nie ma to uzasadnienia medycznego 
i przyczynia się do pogorszenia wyników 
leczenia, narażając pacjentów na powi-
kłania i niepełnosprawność. „Dostępność 
leków jest dobra, ale niestety szalenie li-
mitowana" — podkreśliła prof. Grażyna 
Rydzewska, prezes Polskiego Towarzy-
stwa Gastroenterologii, przypominając, 
że refundacją objęte są niemal wszystkie 
leki — „Naszym dużym sukcesem jest to, 
że w programach lekowych dostępne są 
niemal wszystkie cząsteczki leków bio-
logicznych, brakuje tylko jednego leku, 
i to nie cząsteczki, ale postaci. Brakuje 
nie dlatego, że zabrakło decyzji po stro-
nie ministerstwa zdrowia czy AOTMiT, ale 
ponieważ firma nie wprowadziła jeszcze 
podskórnego wedolizumabu do Polski. 
Mimo że jest już dostępny w całej Euro-
pie". Prof. Rydzewska dodała — „Potrzebna 
jest zmiana tego administracyjnego zapisu 
czasu terapii. Nasza prośba pod adresem 
ministerstwa polega na tym, aby bardziej 

zaufać lekarzom i pozostawić im większe 
możliwości wyboru leczenia, które będzie 
bardziej zgodne z wiedzą medyczną". 

Drugim istotnym problemem są zapi-
sy w programach lekowych narzucające 
bardzo wysokie kryteria kwalifikacji pa-
cjenta do leczenia, o wiele bardziej surowe 
niż międzynarodowe wytyczne kliniczne. 
„Kryteria włączenia do programów powin-
ny być łagodniejsze" — podkreślił prof. Ja-
rosław Reguła, krajowy konsultant w dzie-
dzinie gastroenterologii. 

Kolejną barierą jest nierówne roz-
mieszczenie geograficzne ośrodków, któ-
re prowadzą program lekowy, co zmusza 
pacjentów do podróżowania. Profesor Re-
guła podkreślił również, że warto uprasz-
czać procedury i ograniczać wymagania 
formalne, które zwiększają koszty lecze-
nia, a także zabierają lekarzom bardzo 
wiele czasu, odciągając ich od kontaktów 
z pacjentami. Istotny jest również problem 
braku rejestru i odpowiedniego monitoro-
wania stanu zdrowia pacjentów, do które-
go nie nadaje się obowiązujący w progra-
mach lekowych system SMPT.

Odnosząc się do opinii i wniosków kli-
nicystów, wiceminister Maciej Miłkowski 
powiedział że analogiczne decyzje zno-
szące ograniczenia czasu terapii, podjęte 
w reumatologii czy łuszczycy, były dosyć 
długo przygotowywane. Wymaga to bo-
wiem dokładnej analizy AOTMiT i przygo-
towania. Zwrócił też uwagę na problem 
wysokich cen leków biologicznych i szer-
sze możliwości refundacji, które pojawiają 
się w momencie wejścia na rynek biosy-
milarów. Zapowiedział wnikliwą analizę 
wniosków, które dotyczą zniesienia bariery 

czasowej, tak aby sprawdzić czy jest moż-
liwość ich pozytywnego rozstrzygnięcia 
do końca roku. Biorąc pod uwagę prowa-
dzone przez AOTMiT prace analityczne nie 
wykluczył, że po ich zakończeniu „dojdzie 
do systemowej zmiany zasad wyłączania 
pacjentów z programów lekowych".

Maciej Miłkowski zgodził się również, 
że warto rozważyć połączenie dwóch 
programów lekowych. Profesor Rydzew-
ska przypomniała, że kilka lat temu po ra-
porcie Uczelni Łazarskiego został opraco-
wany model opieki nad pacjentem z nie-
swoistą zapalną chorobą jelit. Nie doszło 
do jego realizacji, ale aktualnie PTG próbu-
je go uaktualnić, tak aby złożyć ponownie 
do resortu z prośbą o wdrożenie. Istotnym 
elementem tego modelu jest działanie 
dwudziestu kilku ośrodków leczących 
większe grupy pacjentów, wyspecjalizo-
wanych w tym obszarze i otrzymujących 
z tego tytułu wyższe wynagrodzenie.

Może to się dokonać ze wsparciem 
Krajowego Planu Odbudowy, a także przy 
okazji kwalifikacji do nowej sieci szpitali 
— przekonywał Jerzy Gryglewicz z Uczel-
ni Łazarskiego — „Konieczna będzie cen-
tralizacja świadczeń. Analiza wykazała, 
że w wielu ośrodkach liczba pacjentów 
jest na tyle mała, że realizowanie w nich 
programów lekowych nie ma racjonalne-
go uzasadnienia. Ma bowiem negatywny 
wpływ na jakość i skuteczność leczenia". 

Przedstawiciele organizacji pacjentów 
wskazywali, że czują się dyskryminowani 
w sytuacji, kiedy w dermatologii i reuma-
tologii zniesiono już limity czasu trwania 
terapii biologicznej. „Apelujemy, aby od-

dać leczenie pacjentów w ręce lekarzy, 
aby mieli swobodę podejmowania decy-
zji" — powiedziała Iga Rawicka, wicepre-
zes Fundacji EuropaColon Polska. Justyna 
Dziomdziora, wiceprezes Stowarzyszenia 
Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita 
„Łódzcy Zapaleńcy" podkreśliła, że prze-
rywanie terapii może wywoływać niesku-
teczność leku i ograniczać liczbę możli-
wości leczenia — „Po pewnym czasie mo-
że się okazać, że wszystkie opcje terapeu-
tyczne zostały już wykorzystane i pacjent 
jest skazany na operację, powodującą nie-
pełnosprawność do końca życia".

Na istotny problem ograniczenia op-
cji terapeutycznych w leczeniu dzieci 
z nieswoistymi zapaleniami jelit zwró-
ciła uwagę Małgorzata Mossakowska, 
prezes honorowa Towarzystwa „J-Elita". 
Równie dolegliwym problemem jest dla 
chorych dzieci wysoki próg włączenia do 
programu, co pociąga za sobą poważne 
konsekwencje. „Młodzi ludzie — to gru-
pa najbardziej zagrożona, najmocniej 
obciążona chorobą i powinniśmy zrobić 
wszystko, aby udało im się wykształcić 
i podjąć pracę, aby nie stawali się renci-
stami" — podkreślała M. Mossakowska. 
Natomiast Marek Lichota, prezes stowa-
rzyszenia Apetyt Na Życie, wskazał na 
komplikacje chorób zapalnych jelit, takie 
jak zespół jelita krótkiego i konieczność 
żywienia pozajelitowego. Nieskutecz-
ne leczenie prowadzi do tych zaburzeń, 
które pociągają za sobą bardzo wysokie 
koszty ponoszone przez NFZ przez dłu-
gie lata, ponieważ niepełnosprawność 
pacjentów jest nieodwracalna. 
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Nieswoiste zapalenia jelit: Nieswoiste zapalenia jelit: 
szansa na zmianyszansa na zmiany

DEBATA

W dwóch programach lekowych chorzy mają dostęp do wszystkich cząsteczek leków biologicznych. 
Mimo to nie wszyscy mogą być skutecznie leczeni z powodu administracyjnego ograniczenia czasu terapii. 
Ministerstwo zdrowia widzi możliwość zmian tych zapisów, po uprzedniej analizie i rekomendacji AOTMiT. 
Warta rozważenia jest koncepcja utworzenia jednego programu w miejsce obecnie istniejących dwóch 
— dla Choroby Leśniowskiego-Crohna oraz dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego — to najważniejsze 
wnioski z debaty redakcyjnej mZdrowie.pl. 

Maciej Miłkowski Jarosław RegułaGrażyna Rydzewska Jerzy Gryglewicz

Iga Rawicka Justyna Dziomdziora Małgorzata  
Mossakowska

Marek Lichota
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Leszek Czupryniak

PROF. DR HAB. N. MED. LESZEK 
CZUPRYNIAK — kierownik 
Katedry i Kliniki Diabetologii 
i Chorób Wewnętrznych 
Samodzielnego Publicznego 
Centralnego Szpitala 
Klinicznego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego

Cukrzyca jest szczególną choro-
bą, ponieważ każda aktywność 
pacjenta wpływa na stężenie 

glukozy we krwi. Nie mając wiedzy, jakie jest stęże-
nie cukru, pacjenci — ale też my, lekarze — podejmują 
decyzje po trosze „na ślepo”. Systemy ciągłego mo-
nitorowania glikemii w ostatnich kilku latach zyskały 
status narzędzia leczniczego. Ich zastosowanie sa-
mo w sobie pozwala lepiej kontrolować cukrzycę. To 
oszałamiający postęp technologii, którym jesteśmy 
niezmiernie zachwyceni. Możliwość zdalnego kon-
taktu z pacjentem dzięki ich zastosowaniu — to roz-
wiązanie, które stało się stałym elementem systemu 
opieki diabetologicznej.

Anna Śliwińska

ANNA ŚLIWIŃSKA, prezes Zarządu Głównego, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

System ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania, w momencie gdy pojawił 
się na rynku, stanowił ogromny i niezmiernie długo wyczekiwany przełom w kontroli i le-
czeniu cukrzycy. Nie tylko uwolnił pacjentów od uciążliwego i bolesnego wielokrotnego 
kłucia palców, ale przede wszystkim dał nowy, nieznany wcześniej komfort i bezpieczeń-
stwo w postaci wskazywania trendów. 

Ten jakże pożądany wymiar samokontroli nie tylko przyczynia się do lepszego prowa-
dzenia cukrzycy i zapobiegania jej ostrym i przewlekłym powikłaniom, ale także ma charak-
ter edukacyjny. Pozwala bowiem pacjentowi lepiej poznać swój organizm i swoją cukrzycę 
oraz rozumieć konsekwencje codziennych decyzji. Ponadto ułatwia zdalny kontakt z leka-
rzem dzięk wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi telemedycznych, co jest bardzo ważne 

zarówno w czasie sytuacji takich jak pandemia koronawirusa, jak również w obliczu dzisiejszego zabieganego 
stylu życia. Najistotniejszym jest teraz to, aby system stał się dostępny dla szerszej niż obecnie grupy pacjentów 
w naszym kraju.

Małgorzata Myśliwiec

PROF. DR HAB. N. MED. MAŁGORZATA MYŚLIWIEC — kierownik Katedry i Kliniki  
Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Stosowanie systemów ciągłego monitorowania stężenia glukozy w czasie pandemii CO-
VID-19 pokazało, jak bardzo są one istotnym narzędziem edukacyjnym, poprawiającym 
współpracę pomiędzy pacjentem a lekarzem w procesie terapeutycznym. Dzięki stoso-
waniu systemu pacjent przebywający w domu i analizujący wyniki monitorowania glikemii 
uzyskał większą wiedzę o swojej cukrzycy, w szczególności lepiej zrozumiał jak posiłki, 
wysiłek fizyczny, a przede wszystkim insulinoterapia wpływa na glikemię.

Możliwość udostępniania danych lekarzowi prowadzącemu pozwoliło na efektywne 
przeprowadzenie pełnowartościowej wizyty kontrolnej i dostosowania prowadzonego po-
stępowania, w tym także bez konieczności bezpośredniej obecności w ośrodku. Zauważo-

no, że w trakcie wizyt zdalnych pacjent i jego rodzina znacząco bardziej angażuje się w proces terapeutyczny 
oraz podejmuje bardziej świadome decyzje terapeutyczne, co jest kluczowe dla osiągania długoterminowych 
celów terapii.

Wszystkie systemy okazały się wybawieniem w sytuacjach tak trudnych, jak epidemia COVID-19 kiedy 
pacjent może znaleźć się na kwarantannie, w izolacji lub nawet całkowitym lockdownie.

Dorota  
Zozulińska–Ziółkiewicz

PROF. DR HAB. N. MED. 
DOROTA ZOZULIŃSKA- 
-ZIÓŁKIEWICZ — kierownik 
Katedry  
i Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Diabetologii 
Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, prezes Polskiego 
Towarzystwa 
Diabetologicznego

Opracowany raport jest źródłem niezwykle interesu-
jących danych nt. systemów monitorowania glikemii 
metodą skanowania, aktualnej ich dostępności w Pol-
sce ze wskazaniem koniecznych kierunków zmian. 
Ciągłe monitorowanie glikemii stanowi cenny ele-
ment leczenia chorego na cukrzycę niezależnie od 
wieku, a u ciężarnych z cukrzycą to lekarstwo dla mat-
ki i dziecka. Przyczynia się do wzrostu skuteczności 
i bezpieczeństwa insulinoterapii oraz poprawy opieki 
nad chorymi na cukrzycę. 

Telemedycyna potrzebuje takich rozwiązań, 
które podnoszą jakość porady medycznej na od-
ległość. System ciągłego monitorowania glikemii 
metodą skanowania idealnie wpisuje się w te roz-
wiązania, gdyż możliwość analizy danych glike-
micznych zdeponowanych w chmurze pozwala 
obiektywnie ocenić potrzebę interwencji medycz-
nej. Taka możliwość jest szczególnie doceniana 
w dobie pandemii COVID-19. Istnieje potrzeba roz-
szerzenia wskazań refundacyjnych dla isCGM, do-
skonale, racjonalnie uzasadniona w raporcie. Ich 
poszerzenie to mądra inwestycja w zdrowie, która 
w przyszłości bliższej, a szczególnie dalszej przy-
niesie wymierny zysk społeczny i ekonomiczny.

Maciej T. Małecki

PROF. DR HAB. N. MED. 
MACIEJ T. MAŁECKI 
— kierownik Katedry i Kliniki 
Chorób Metabolicznych 
Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Trudno jest znaleźć technologię, 
która zmieniłaby oblicze współ-
czesnej diabetologii bardziej niż 
systemy do ciągłego monitoro-
wania glikemii. Poprawiają one 

kontrolę cukrzycy, zwiększają bezpieczeństwo funk-
cjonowania i poprawiają jakość życia rzeszom pa-
cjentów na całym świecie. Technologią, która zdobyła 
sobie szczególne uznanie wśród pacjentów i lekarzy, 
jest system ciągłego monitorowania glikemii metodą 
skanowania dostępny w Polsce pod nazwą handlową 
Freestyle Libre. Uznanie to wynika z precyzji, funkcjo-
nalności, prostoty użytkowania oraz przystępnej ceny.

Polscy pacjenci nie tylko chętnie sięgają po to 
narzędzie, ale także potrafią się nim znakomicie po-
sługiwać, znacznie lepiej niż chorzy z cukrzycą z in-
nych, często bogatszych niż nasz kraj państw. W spo-
sób niebudzący wątpliwości dowodzą tego ostatnio 
opublikowane i cytowane w raporcie dane z tzw. Real 
Word Evidence, czyli codziennej praktyki lekarskiej. 
Niestety refundowany dostęp do tej technologii, na 
którą pacjenci z cukrzycą w naszym kraju zasługują, 
jest ograniczony do chorych do 18. roku życia.

Raport proponuje racjonalne poszerzenie zakresu 
refundacji, równoważące racje medyczne i ekono-
miczne. Wskazuje także potencjalne źródło finan-
sowania w środkach uzyskanych z tzw. podatku cu-
krowego. Warto przy tym odnotować, że wyliczone 
koszty związane z dodatkowymi pacjentkami objęty-
mi potencjalnie refundacją systemu FreeStyle Libre są 
właściwie symboliczne w stosunku do części budże-
tu państwa przeznaczonego na wydatki zdrowotne.

Można pokusić się o stwierdzenie, że decyzja 
o poszerzeniu refundacji systemu w proponowanym 
zakresie, przy oczywistych korzyściach medycznych 
i niewielkich kosztach finansowych, ma charakter 
polityczny związany z wyborem priorytetów Mini-
sterstwa Zdrowia. Miejmy nadzieję, że właściwa de-
cyzja, korzystna dla polskich pacjentów z cukrzycą, 
zostanie rychło podjęta.
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Długi szpitali w ciągu pandemicznego 2020 ro-
ku wzrosły z 15 mld do 20 mld złotych. Taki 
jest bottomline tej poprawy w służbie zdro-
wia, o której codziennie opowiadają politycy. 
Do najbardziej zadłużonych należą szpitale 
podległe... Ministrowi Zdrowia. Stanowią one 
2 proc. wszystkich analizowanych w raporcie 
placówek, natomiast odpowiadają za 8 proc. 
zadłużenia. Pod względem relacji zobowiązań 
do przychodów resortowe instytuty są prawie 
najgorsze (tylko szpitale miejskie stoją gorzej). 
Lepiej działają m.in. szpitale powiatowe i wo-
jewódzkie. 

Tymczasem Ministerstwo chce uzdrawiać 
szpitale samorządowe, obsadzając ich zarzą-
dy swoimi ludźmi. Skąd bierze się ta wiara, że 
przejęcie szpitala powiatowego przez urzęd-
ników resortu pozwoli mu wyjść na prostą? 
Dzisiaj nie radzą sobie z tymi, które już mają 
pod opieką...

Pętla się zaciska

Przy obecnym systemie, na szyjach mene-
dżerów stopniowo zaciska się pętla biurokra-
tycznych nakazów i rozporządzeń. Tracą oni 
kolejne narzędzia do zarządzania. Urzędnicy 
ministerialni i funduszowi przejęli już bardzo 
dużo, jeśli nie większość kompetencji dyrekto-
rów szpitali. 

Udział materiałów, leków, odczynników itd. 
w kosztach procedur medycznych przypadają-
cych na 1 złotówkę kontraktu z NFZ w onkologii 
wzrósł w ciągu kilku lat z 31 proc. do 53 proc. 
Na to wszystko dyrektorzy nie mają wpływu. 
Kiedyś na pensje, utrzymanie szpitala, amorty-
zację, inwestycje, rachunki za prąd itd. dyrektor 
miał 69 proc. kwoty kontraktu — dzisiaj zostaje 
mu mniej niż połowa, zaledwie 47 proc. kon-
traktu z NFZ.

Niemal wszystkie decyzje i wydatki osobowe 
zostały w ostatnich latach usztywnione w stop-
niu nieprawdopodobnym. Ministerstwo narzuca 
limity zatrudnienia pielęgniarek i lekarzy, mini-
malne wynagrodzenia czy podwyżki. Narodowy 
Fundusz Zdrowia rości sobie już nawet prawo 
do kupowania leków i wprowadza zamówienia 
centralne. I zamiast poluzować tę pętlę, resort 
zamierza ją zakładać na nowe szyje.

Wybieranie procedur

Pozbawieni wpływu na większość pozycji koszto-
wych, dyrektorzy szpitali zarządzać mogą głównie 
stroną przychodową swojego rachunku wyników. 
I niestety, w wielu przypadkach robią to coraz lepiej. 
Analizują wyceny procedur i tak dobierają sobie pa-
cjentów, żeby opłacało im się leczenie. Co gorsza, 
dobierają również wykonywane pacjentom zabiegi 
— nie po to, żeby leczyć optymalnie, ale żeby się to 
opłacało. Ilu chorych słyszy, że tej procedury "u nas 
nie robimy". A nie robimy, ponieważ się to nie opłaca.

Mamy więc szpitale zarządzane przez spraw-
nych "dobieraczy" pacjentów i procedur, które 
nawet w trudnych czasach są na plusie. U nich 
pacjent nie znajdzie pomocy, jeśli to się szpitalowi 
nie opłaca. 

Mamy równocześnie szpitale, które toną 
w długach. W wielu przypadkach dzieje się tak, 
ponieważ ich dyrektorzy starają się dbać o pa-
cjenta i leczyć jak należy. Wykonują procedury, 
które są potrzebne pacjentowi a nie księgowemu. 

Jak wskazują konsultanci krajowi, mamy całe 
obszary — choćby chirurgia ogólna czy urologia 
— gdzie prowadzenie oddziału musi być deficy-
towe z powodu nierealnych wycen. Porządne 
leczenie generuje długi. Niestety, problem złej 
wyceny procedur w ogóle nie został wspomnia-
ny w resortowym raporcie. Czyżby do tego celu 
strzelać nie kazano? 

I teraz zagadka — kogo lepiej oceni minister-
stwo? Czy dyrektora, który najlepiej leczy pacjen-
tów, czy tego, który dba o wynik finansowy? Ra-
port ministerialnego zespołu sugeruje, że będzie 
się liczyć głównie dochodowość. Trudno o bar-
dziej przerażające zapowiedzi dla pacjentów.

Leczenie się nie opłaca

Dobieranie procedur i nieopłacalność wielu ob-
szarów — to również klucz do zrozumienia, dla-
czego rośnie zadłużenie instytutów podległych 
ministrowi zdrowia. Są to szpitale referencyjne, 
najczęściej ostatnia deska ratunku dla pacjenta 
szukającego pomocy. I chcą, i muszą realizować 
wszystkie dostępne procedury. A więc leczą — nie 
patrząc, czy to się opłaca, ani ile NFZ za to zapłaci.

W efekcie ich zadłużenie rośnie. Przy obec-
nych taryfach — rosnąć musi. Wielokrotnie zapo-

wiadano zróżnicowanie wycen w zależności od 
stopnia skomplikowania przypadku, dodatkowe 
współczynniki dla szpitali referencyjnych. Decyzji 
nie ma. Są za to pogłębiające się trudności finan-
sowe. Nie jest to bynajmniej wina dyrektorów tych 
instytutów.

Upolitycznione zdrowie

Przyczyna problemów leży przede wszystkim po 
stronie polityków, kształtujących system ochrony 
zdrowia. Szpitalnictwo obfituje w patologie, ku-
mulujące się w tym, że najważniejszy jest wynik 
finansowy, a nie pacjent. Nie szukając przyczyn, 
nie urealniając wycen, nie zmieniając wad syste-
mu, które przynoszą opłakane skutki — dzisiaj Mi-
nisterstwo Zdrowia chce walczyć z tymi skutkami. 
Instytutów już nie wystarczy, urzędnicy zamierza-
ją uzyskać wpływ na zarządzanie kolejnymi szpi-
talami — tymi, które finansowo stoją gorzej.

Gdyby jeszcze kryterium wyboru i sancji była 
jakość usług, skuteczność leczenia, opieka nad 
pacjentem — można byłoby zrozumieć. Ale do-
chodowość?

Długi szpitali będą rosnąć, skoro inflacja prze-
kracza 5 proc., rząd podwyższa płace minimalne 
a wyceny świadczeń medycznych się nie zmie-
niają. Rządowa kadra menedżerów, nasłanych na 
samorządowe szpitale, nie pomoże pacjentom. 
Co najwyżej — być może kosztem gorszej do-
stępności niedochodowych procedur — poprawi 
bottomline placówek. A i to niekoniecznie.

Rządowa filozofia zabezpieczenia potrzeb 
zdrowotnych obywateli od lat jest taka sama. 
Jeżeli ktoś myśli, że PiS czymś tu się różni od 
Platformy — to tkwi w błędzie. Działają według 
tego samego schematu. Celem jest zasypa-
nie dziur, odłożenie problemów na bok, łata-
nie ścian kartonem i szarą taśmą. Opozycja gra 
w tę grę, na zasadzie licytacji. Dajmy więcej na 
zdrowie — oklaski. Minister źle działa, zmieńmy 
ministra — oklaski. Szpital źle działa, zmieńmy 
dyrektora — oklaski.

Poprzednia ekipa proponowała komercjali-
zację jako lek na szpitalne zadłużenie. Do jakich 
doprowadziło to patologii — pamiętamy. Obecna 
proponuje administracyjną restrukturyzację. Le-
piej nie będzie. Bo cały czas walczymy z objawa-
mi, a nie z systemową chorobą. 

Czy komercjalizacja, Czy komercjalizacja, 
czy restrukturyzacjaczy restrukturyzacja
— nadal ważniejsze są finanse niż pacjent— nadal ważniejsze są finanse niż pacjent
Ministerstwo Zdrowia opublikowało wyniki półrocznego namysłu nad sytuacją polskich szpitali. Namyślał 
się specjalny zespół, który tworzyli głównie resortowi i funduszowi urzędnicy. Zaproponowali, aby 
szpitale, które sobie nie radzą finansowo i zadłużają się coraz bardziej, przechodziły pod zarząd specjalnie 
powołanej agencji. Nie szukając przyczy, nie urealniając wycen, nie zmieniając patologii systemu, które 
przynoszą opłakane skutki — będziemy walczyć tylko z tymi skutkami. 

Krzysztof Jakubiak
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WYWIADOWNIA

— Kto z kim walczy, kto broni swojego te-
rytorium? Szpitale powiatowe przed woje-
wódzkimi? Samorządy z rządem?
— To oczywiście w pewnym zakresie ma miej-
sce. Ale w mojej ocenie nie tędy przebiega 
zasadnicza oś sporów, konfliktów i obaw. Tu 
chodzi o coś zupełnie innego. W Polsce, po-
dobnie jak w całej Europie Środkowej, mamy 
taki pruski, ordynatorski system organizacji pracy 
szpitali. Swoim oddziałem rządzi ordynator (kie-
rownik kliniki), potem długo — długo nic, potem 
lekarz specjalista sprowadzony do roli asystenta 
ordynatora (ma nawet oficjalnie takie stanowi-
sko — asystent), a na dole drabiny lekarskiej jest 
instytucja lekarza prowadzącego, najczęściej 
delegowana najmłodszym lekarzom (młodszy 
asystent). Pielęgniarka oddziałowa podlega służ-
bowo ordynatorowi. Pojawiają się nowe specjal-
ności lekarskie i oczywiście przybywa oddziałów 
wąskich specjalności. To wszystko prowadzi do 
postępującej fragmentaryzacji procesu opieki 
nad pacjentem, leczenia jednej konkretnej cho-
roby, którą zajmuje się oddział, przy pomijaniu 
chorób współistniejących. Prawdziwa reforma 
polegałaby na zmianie tego stanu rzeczy. Ale na 
to, żeby udało się nam wspólnie to zmienić, na 
razie się niestety nie zanosi. 

— Rząd przekonuje, że zmiana struktury 
własnościowej szpitali zmieni ten stan rzeczy.
— Jedną z głównych przyczyn wyjazdów mło-
dych lekarzy za granicę są feudalne stosunki 
w wielu polskich szpitalach. Moim zdaniem 
sedno sprawy nie leży jednak w strukturze włas-
nościowej. System ordynatorski ma doskonałe 
zdolności adaptacyjne, zarówno do rozdrob-
nionej struktury właścicielskiej (czego dowody 
mamy dziś) jak i zarządzania centralnego — co 
udowodnił choćby w czasach PRL. Przystosuje 
się do kolejnej zmiany własności, do centraliza-
cji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Pamiętam, że po-
przednia ekipa rządząca operowała przekazem 
„skomercjalizujcie się i wszystko będzie w po-
rządku". Dzisiaj słyszymy „podporządkujecie się 
centrali i wszystko będzie w porządku". Obie tezy 

są błędne. „W porządku" będzie dopiero wtedy, 
gdy ten porządek zostanie wprowadzony na naj-
niższym poziomie zarządzania.

— Jak?
— Droga do tego celu prowadzi przez stymulo-
wanie ewolucyjnych zmian systemu. Poprzez 
konkurencję opartą o wyniki leczenia. Jak po-
wiedziałem wcześniej, około 30 proc. polskich 
szpitali radzi sobie dobrze pod względem finan-
sowym. I jeżeli na przykład duży szpital uniwer-
sytecki do nich należy — powinien stanąć na 
czele grupy, tworząc konsorcjum opieki koordy-
nowanej z udziałem szpitali o niższym poziomie 
referencyjności, ale także z udziałem AOS i POZ. 
Grupa powinna się skoncentrować na wynikach 
leczenia w odniesieniu do cyklu przebiegu cho-
roby i być za to nagradzana przez płatników. 
Podobnie gdy przyjrzymy się grupie dobrze 
funkcjonujących szpitali ogólnych w danym re-
jonie, to mogłyby być zachęcane do założenia 
konsorcjum, sprzymierzenia się ze szpitalami 
specjalistycznymi, także tymi pozasieciowymi. 
Takie konsorcja rywalizowałyby o pacjenta, któ-
re zapewni mu najwyższą wartość świadczeń 
— świadczeń kompleksowych i skoordynowa-
nych, a przy tym kosztowo-efektywnych. Płatnik 
stałby się aktywnym graczem na rzecz promo-
wania jakości, oceny wyników oraz nawigowa-
nia pacjenta w systemie. Takich rezultatów nie 
można osiągnąć centralizacją.

 — Raczej to drugie. Chodzi o budowę nie jednej 
organizacji koordynowanej ochrony zdrowia 
w oparciu o szpitale, ale większej liczby takich 
organizacji. Z konkurencją regionalną, krajową, 
a nawet międzynarodową. Rację mają ci, którzy 
mówią, że konkurencja w ochronie zdrowia by-
wa szkodliwa — ale wtedy, gdy ma miejsce w nie-
odpowiednim zakresie, tj. głównie o pieniądze 
bez korelacji z wynikami. W mojej ocenie zupełny 
brak konkurencji wywoła jeszcze więcej szkód. 
Konkurencja, oparta o mierniki wynikowe całego 
cyklu leczenia konkretnych stanów medycznych 
jest niezbędna po to, by poprawiać jakość świad-

czeń medycznych. I rynek, i płatnik powinien 
premiować tę jakość w oparciu o wskaźniki defi-
niujące wartość dla pacjenta (VBHC value based 
healthcare), czyli wskaźniki jakościowe w powią-
zaniu z ekonomicznymi. Bliższa mi jest koncep-
cja premiowania i zachęcania — od wymuszania 
ustawą, nakazami i zakazami.

— Mamy tymczasem kolejną zapowiedź re-
formy polskiego szpitalnictwa. 
— Każda reforma udać się może tylko wtedy, gdy 
stanie za nią odpowiednio liczne grono zwo-
lenników. Gdy pacjenci i interesariusze uwierzą 
w celowość zmian, zobaczą w nich szanse także 
dla siebie. Znamy już wstępne założenia reformy 
szpitali w Polsce. To co mnie uderza — to liczne 
grono krytyków spośród interesariuszy systemu 
i brak zaproszenia uczestników systemu do 
współtworzenia projektów zmian już od wczes-
nego etapu. To daje podstawę do przypuszczeń, 
zgodnie zresztą z podstawami nauki o zarzą-
dzaniu zmianą, że będziemy mieli wszyscy duży 
problem do rozwiązania.
Jest jeszcze jeden aspekt, który budzi wątpliwo-
ści. Oczekiwania społeczne wobec szpitali są 
takie, by leczyły na poziomie porównywalnym 
z niemieckim czy holenderskim. Budżety jednak 
polskie szpitale mają do dyspozycji kilkukrotnie 
niższe. To musimy zmienić ale koniecznie w po-
wiązaniu z wynikami leczenia. Podzielam w pew-
nej części wątpliwości przed bezkrytycznym 
dofinansowaniem obecnej, wadliwej struktury. 
To może okazać się niecelowe, to może okazać 
się marnotrawieniem grosza publicznego. Ale re-
forma to okazja do tego, by środki przeznaczane 
na ochronę zdrowia, na przedefiniowany w trak-
cie reform system oparty na konkurencji o wynik 
leczenia mogły zostać efektywnie wykorzystane 
i konsekwentnie zwiększane. 

(rozmawiał Bartłomiej Leśniewski)

pełen tekst wywiadu dostępny na www.mzdrowie.pl

Bliższa mi jest 
koncepcja 
premiowania 
i zachęcania  
— od wymuszania 
ustawą, nakazami 
i zakazami

REFORMA  
MOŻE SIĘ UDAĆ  
TYLKO WTEDY, GDY MA 
ODPOWIEDNIO WIELU 
ZWOLENNIKÓW
Plany zmian, które mają znacznie więcej przeciwników 
niż zwolenników, mogą się nie udać. Centralizacja nie 
uzdrowi systemu i nie uzdrowi zasad działania szpitali. 
Należy promować najlepszych i tworzyć sieci szpitalne, ale 
nie metodami administracyjno-nakazowymi — mówi prof. 
Jarosław J. Fedorowski, prezydent Polskiej Federacji Szpitali.
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Za dużo antybiotyków

Polska należy do krajów europej-
skich z największym zużyciem an-
tybiotyków. Według rankingu WHO 
za lata 2014-2018, konsumujemy 
24,4 dobowe dawki (DDD) na tysiąc 
mieszkańców — i zajęliśmy pod tym 
względem 21. miejsce na 26 krajów 
UE. Na dodatek spożycie antybioty-
ków w Polsce wzrosło w badanym 
okresie o 3,6 proc. 
Najmniej antybiotyków zużywają 
Holendrzy (9,7 DDD na tysiąc miesz-

kańców i spadek o 1,5 proc.), Austriacy (10,3 DDD i spadek 
o 3,8 proc.) oraz Niemcy (11,7 DDD i spadek o 3,4 proc.) 
Najwięcej — Grecy (34,1 DDD i wzrost o 2,4 proc.) oraz 
Cypryjczycy (28 DDD i wzrost o 6 proc.)
„W latach 2014–2018 w sześciu krajach UE — Danii, 
Finlandii, Niemczech, Luksemburgu, Holandii i Szwe-
cji nastąpiły statystycznie istotne spadki całkowitego 
spożycia środków przeciwbakteryjnych do stosowa-
nia ogólnoustrojowego. Wszystkie te kraje mają wie-
loletnie programy i zobowiązania do ograniczenia 
spożycia antybiotyków" — zauważa Vera Vlahović-

-Palčevski, profesor Uniwersytetu w Rijece, współau-
torka raportu WHO.

Po znajomości albo za łapówkę

Według badania Amnesty International, 10 proc. Po-
laków w ciągu minionych 12 miesięcy zapłaciło ła-
pówkę aby otrzymać lepszą opiekę zdrowotną. Aż 
37 proc. przyznaje, że lepszy dostęp załatwiło sobie 
dzięki prywatnym znajomościom. Polską część ogól-
noeuropejskiego badania przeprowadzono na przeło-
mie października i listopada 2020 roku. 
Prawie jedna trzecia mieszkańców UE korzysta-
ła z osobistych powiązań, by uzyskać dostęp do 
opieki zdrowotnej w czasie kryzysu związanego 
z COVID-19.
Najwyższy odsetek osób, które stwierdziły, że dały ła-
pówkę w celu zapewnienia sobie opieki zdrowotnej, od-
notowano w Rumunii (22 proc.), Bułgarii (19 proc.), na 
Węgrzech, na Litwie (po 17 proc.) i w Chorwacji (14 proc.) 
Według badania, które przeprowadzono w okresie od 
października do grudnia 2020 r., łapówki w celu uzyska-
nia dostępu do opieki zdrowotnej były również stosun-
kowo powszechne w Belgii (10 proc.), Austrii (9 proc.) 
i Grecji (9 proc.)

Małopolska sieć 
onkologiczna

Cztery małopolskie szpitale zawiązały 
konsorcjum na rzecz opieki nad pa-
cjentami z nowotworami. Podejmą 
współpracę w zakresie profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia nowotworów 
u małopolskich pacjentów. List inten-
cyjny podpisali przedstawiciele: Szpi-
tala Specjalistycznego im. Ludwika 
Rydygiera w Krakowie, Krakowskiego 

Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Szpitala Woje-
wódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie i Szpitala Specjali-
stycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.
Placówki zrzeszone w konsorcjum „Onkologia Małopolska" 
opracują wspólną strategię profilaktyki pierwotnej, wtórnej 
i trzeciej fazy schorzeń onkologicznych, wypracują stan-
dard opieki onkologicznej, planują prowadzenie badań na-
ukowych i działalności dydaktycznej z zakresu onkologii.
„W czasie mojej pracy — jako konsultanta wojewódzkie-
go w dziedzinie onkologii, a w obecnej chwili chirurgii 
onkologicznej, trwającej blisko 40 lat — marzyłem o tym, 
żeby szpitale specjalistyczne znalazły się blisko miejsca 
zamieszkania chorych" — mówi prof. Leszek Kołodziejski.

Jacek Krajewski

Rozbudowa instrumentów finansowych, na podstawie których 
rozlicza się POZ — to postulat samego środowiska lekarzy ro-
dzinnych — „Porównując sposób prowadzenia praktyk i placó-
wek widoczne było, że część mocniej angażuje się w dodatko-
we zakresy świadczeń, inne — mniej. Te bardziej zaangażowane 
za dodatkowy wysiłek nie otrzymywały żadnej premii, a my po-
stulowaliśmy, by to zmienić". 
Premia obejmować powinna zarówno wzmożone natężenie 
opieki medycznej (np. w populacji starszej) jak i sam fakt utrzy-
mywania pacjentów w dobrym zdrowiu, gdy chodzi o pacjen-
tów w sile wieku — „Warunkiem otrzymania tej drugiej winno 
być podjęcie przez POZ procedur diagnostycznych i profilak-

tycznych zgodnych z EBM. Jednego natomiast sobie nie wyobrażam: obniżenia 
obecnych stawek kapitacyjnych. One powinny nie tylko pozostać na obecnym 
poziomie, ale też periodycznie zwiększać się w związku z rosnącymi kosztami 
organizacyjnymi i ogólnorynkowymi. Rozmawiać zatem możemy nie o zmniej-
szaniu, a nowych instrumentach finansowych, dzięki którym działalność POZ 
wzmocni się w nowych obszarach".

Jerzy Gryglewicz

Na zapowiadaną obecnie reformę POZ znajdą się na pieniądze 
— inaczej niż w poprzednich próbach reform — „W swoich zapo-
wiedziach minister Niedzielski powtórzył to, co wcześniej zapo-
wiedziano w Krajowym Planie Odbudowy, finansowanym ze 
źródeł Unii Europejskiej".
Trudne będzie odnalezienie odpowiednich parametrów, we-
dług których oceniana będzie jakość świadczeń POZ — „Ale 
i tu wydaje się, że istnieje odpowiednie rozwiązanie, przyjęcie 
kryteriów nie budzących żadnych kontrowersji. Uczyniono 
tak na przykład przy ocenie placówek udzielających niepro-
porcjonalnie wiele teleporad. Przyjęto zasadę, że przyczyną 
odmowy zapłaty za świadczenia będzie przekroczenie puła-

pu 90 proc. teleporad wobec ogółu udzielanych przez placówkę świadczeń. 
Wskaźnik ten nie wywołał kontrowersji, a jego przyjęcie w obecnej formie nie 
zamyka pola do dyskusji na temat ustawienia go na odpowiednim poziomie 
w przyszłości. Podobnie ostrożnie możemy postępować z pozostałymi wskaź-
nikami, mamy tu już pierwsze doświadczenia z pilotażu POZ Plus".

Rafał Janiszewski

„Spodziewam się wydzielenia odrębnych budżetów POZ na 
profilaktykę i badania diagnostyczne. Od wysokości tych bu-
dżetów zależy, czy i z jakim natężeniem lekarze będą z nich 
korzystać. Trudna do zmierzenia będzie natomiast jakość 
opieki medycznej sprawowanej przez POZ. Oczywiście ma-
my tu podstawowe instrumenty, takie jak liczba hospitaliza-
cji w populacji ośrodka, liczba skierowań do specjalisty. Tyle 
że sam fakt hospitalizacji czy kierowania do konsultacji spe-
cjalistycznej nie jest w praktyce lekarza POZ naganny, czę-
sto powinien być traktowany jako przejaw dobrej praktyki 
medycznej. Trzeba będzie ostrożnie zważyć różne racje, 
wziąć pod uwagę średni wiek populacji, wyliczyć optimum. 

To trudne, ale możliwe, gdy zastosujemy analityczne porównanie danych wie-
lu praktyk i placówek".

BĘDZIEMY ODCHODZIĆ OD STAWKI KAPITACYJNEJ W POZ

TRENDSETTER

Vera Vlahović-Palčevski

Leszek Kołodziejski

Sandoz liderem polskiego rynku leków

Thomas Weigold

„Biorąc pod uwagę warunki, w jakich 
działaliśmy, poradziliśmy sobie bardzo 
dobrze. Na koniec 2020 roku nasze udziały 
rynkowe nawet nieco wzrosły. W porównaniu 
z 2019 rokiem odnotowaliśmy także niewielki 
wzrost sprzedaży. Zawdzięczamy go przede 
wszystkim lekom biorównoważnym. Spółki 
Novartis i Sandoz traktowane razem są 
liderem polskiego rynku leków, pod tym 
względem prześcignęliśmy Polpharmę" 
— mówi Thomas Weigold, dyrektor generalny 
Sandoz Polska.
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NA AGENDZIE

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

Fundusz Medyczny do poprawki

Lepiej napisać ustawę od nowa

Ustawa refundacyjna 
powinna ucywilizo-
wać reguły działania 
Komisji Ekonomicz-
nej, tymczasem 
przedłożony projekt 
nowelizacji po prostu 
utrzymuje nieko-
rzystny stan obecny. 
Mam nadzieję, że te 
przedłożone pier-

wotnie zapisy zostaną zmienione w trak-
cie dalszych prac nad dokumentem. 
Zaproponowano taką ilość poprawek, 
wprowadzono tak liczne zmiany, uści-
ślenia, rozwinięcia — że tak w zasadzie 
rozsądniej byłoby po prostu napisać całą 
ustawę od nowa i od podstaw przepro-
wadzić proces legislacyjny.

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że Komi-
sja Ekonomiczna podejmuje ona arbi-
tralne decyzje, od których w zasadzie 
nie ma możliwości odwoławczych. 
Pamiętam, że sytuacja była ta poddana 
krytyce całego środowiska, a także po-
słów ze strony rządowej, gdy w Sejmie 
dyskutowaliśmy o ustawie o Funduszu 
Medycznym. I mimo to zapisy te, jakby 
żywcem przeklejone z wcześniej przy-
gotowanych opracowań, znalazły się 
w obecnym projekcie nowelizacji usta-
wy refundacyjnej. Naszym zdaniem to 
niedopuszczalne.

Będziemy walczyć o wprowadzenie 
zapisów, które wprowadzałyby formy 
instytucjonalnej kontroli nad Komisją 
Ekonomiczną. Obecnie to jakby państwo 
w państwie. Chcemy to zmienić i bę-
dziemy starali się o to, by ten postulat był 
postulatem wspólnie zgłaszanym przez 
szersze forum organizacji branżowych 
i ekspertów. 

Dobrym kierunkiem jest zapowiedź 
promowania produkcji leków w Polsce. 
Jednak konkretne zapisy rozczarowują. 
Po pierwsze dlatego, że największe za-
chęty czekają wyłącznie na producentów 
API. Tymczasem w Polsce produkujemy 
ich niewiele i nawet takie umiarkowane 
zachęty, jakie zaproponowano, nie zmie-
nią tego stanu rzeczy. A tym samym nie 
wpłyną istotnie na sytuację polskiego 
przemysłu farmaceutycznego. Jest i drugi 
powód. Proponowane sposoby promocji 
produkcji leków są obwarowane tak licz-
nymi zastrzeżeniami i warunkami do speł-
nienia, że cały system przypomina gąszcz 
przepisów, staje się nieprecyzyjny. 

Nadzieja na sprawniejsze 
zarządzanie programami lekowymi

Nowelizacja ustawy 
refundacyjnej jest 
na tyle obszerna, że 
trudno o jej całościo-
wą ocenę. W punk-
tach dotyczących 
programów leko-
wych budzi nadzieję 

Projektowane zapisy 
nowelizacji usta-

wy refundacyjnej umożliwiają wyjście 
z impasu. Ministerstwo Zdrowia zyska 
nowe możliwości prawne przesądzania 
o kształcie programów, dzięki czemu 
znikną możliwości ich blokowania. Zniknie 
więc bardzo uciążliwy problem i mam na-
dzieję, że przełoży się to na sprawniejsze 
administrowanie i szybsze obejmowanie 
refundacją leków innowacyjnych. W mo-
jej ocenie, z punktu widzenia pacjentów 
onkologicznych — to najważniejsza pozy-
tywna zmiana, którą przyniesie nowela.

Wydłużenie okresu obowiązywania 
kolejnych list refundacyjnych z dwóch 

do trzech miesięcy także usprawni pro-
ces refundacyjny. Choć to paradoks, 
krótki okres obowiązywania jednej listy 
w praktyce nie przyspieszał, a wydłużał 
czas oczekiwania leków na wpisanie do 
refundacji. Często słyszeliśmy argument, 
że negocjacje trwają, że ich przedłużenie 
o kolejne dwa miesiące niewiele zmieni. 
Takie przedłużanie trwało naszym zda-
niem zbyt długo, ta możliwość przekła-
dania decyzji była nadużywana. Naszym 
zdaniem optymalne byłoby aktualizo-
wanie list co cztery miesiące. Cieszymy 
się jednak z proponowanych w projekcie 
trzech miesięcy, oceniamy to jako krok 
naprzód.

Dobrym krokiem jest utrzymanie zapisów, 
które ustalają procentowy udział wydat-
ków na refundację w ogóle wydatków na 
ochronę zdrowia. Te ostatnie z roku na 
rok rosną. Można się zatem spodziewać, 
że proporcjonalnie rosnąć będą wydatki 
na leki. Na to liczymy. Pozostaje mieć 
zatem nadzieję, że tym razem stronie 
rządowej starczy determinacji, by proces 
legislacyjny zakończyć uwzględnieniem 
tych trzech wymienionych przeze mnie 
spraw.

Od Sasa do Lasa

Niepokoi mnie prze-
widziany w projek-
cie noweli ustawy 
refundacyjnej zapis 
nadający w praktyce 
ministrowi czysto 
uznaniowe pra-
wo decydowania 
o tym, która z firm 
farmaceutycznych 
i w jakim zakresie 

skorzysta z przywilejów wynikających 
z ulokowania produkcji leków i substancji 
czynnych w Polsce.

Przewidziano bowiem, iż zakwalifikowa-
nie beneficjentów mechanizmu dedyko-
wanego krajowym producentom leków 
będzie uzależnione wyłącznie od decyzji 
ministra. Wcześniej dążyliśmy do ograni-
czania nadmiernej uznaniowości urzędni-
ków przy podejmowaniu decyzji refunda-
cyjnej, o co wnioskowali sami producenci 
leków. Przy poprzednich podejściach do 
Refundacyjnego Trybu Rozwojowego 
opracowywano odpowiednie algorytmy, 
a podczas dyskusji proponowano czasem 
nawet zbyt liczne kryteria ilościowe. Uwa-
żam, że o skali korzyści przynależnych 
producentom powinny przesądzać twar-
de i obiektywne kryteria, a nie swobodne 
uznanie i decyzja urzędu.

W polskim systemie legislacyjnym 
ulokowanie OSR, czyli ocen skutków 
regulacji, zobowiązuje projektodawcę 
do rozpoczęcia prac od czytelnego 
i jasnego sformułowania odpowiedzi 
na pytanie — jaki problem ma być roz-
wiązany? W projekcie noweli ustawy 
refundacyjnej takiej odpowiedzi zabra-
kło. Diagnoza problemu zajmuje mniej 
niż pół strony, a kwestii, które zostały 
zaadresowane sami autorzy wymienili 
aż dwadzieścia sześć. Nie wiadomo, jaki 
problem generalny autorzy noweli chcą 
rozwiązać. Nie precyzują, czy chodzi 
np. o podniesienie jakości czy transpa-
rentności procesu refundacyjnego. Przy 
braku zdefiniowania celów niemożliwe 
będzie zweryfikowanie skuteczności no-
wych regulacji w przyszłości — optymal-
nie poprzez sporządzenie po kilku latach 
badania OSR ex post.

Nadmiar szczegółów zawartych w pro-
jekcie, przy braku spójnej myśli przewod-
niej ich wiążących, sprawia wrażenie, że 
powstaje nie nowoczesna ustawa, ale 
zbiór przypadkowo zebranych w jeden 
tom regulacji „od Sasa do Lasa". 

Bezwzględne wydatki na refundację 
z roku na rok rosną, lecz mimo to 
Całkowity Budżet Refundacyjny jest 
coraz bardziej odległy od maksy-
malnego progu 17 proc. rocznych 
wydatków NFZ na świadczenia gwa-
rantowane, który założono w ustawie 
w 2012 roku Spośród wydatków na 
leki z Funduszu Medycznego, do koń-
ca czerwca uruchomione zostało je-
dynie finansowanie leków w ramach 
RDTL, których maksymalny roczny 
limit w tym roku może wynieść ok. 
160 mln zł (prognoza na podstawie 
planów NFZ). Łączne wydatki NFZ 
na CBR razem z lekami dla seniorów 
(75+), kobiet w ciąży (Ciąża+) oraz 
Funduszem Medycznym — to po-
ziom 15,2% wydatków na świadczenia 
gwarantowane w 2021 roku.

Niezależnie od ograniczeń budżeto-
wych, konieczna jest analiza rzeczy-
wistego dostępu do nowych terapii, 
szczególnie w mechanizmie RDTL. 
Został on uproszczony procedural-
nie — przeniesiono podejmowanie 
decyzji klinicznych na poziom leka-
rza prowadzącego i konsultantów 
klinicznych, a decyzji finansowych 
— na poziom dyrektora szpitala. 
Miało to w teorii ułatwić dostęp pa-
cjentów do nowych technologii me-
dycznych. Niestety okazało się, że 
mechanizmy związane z finansowa-
niem RDTL na poziomie poszcze-
gólnych szpitali (w ramach kontraktu 
z NFZ) stanowią barierę, która 
ogranicza dostęp pacjentów do le-
ków. Może to oznaczać, że wydatki 
na RDTL w 2021 roku nie zostaną 

wykorzystane do maksymalnego 
pułapu. Dodatkowe ograniczenia są 
związane z negatywnymi rekomen-
dacjami AOTMIT — pomimo, że nie 
podważają one skuteczności czy 
bezpieczeństwa danej terapii, a są 
podyktowane argumentami ekono-
micznymi. W dodatku brakuje pub-
licznych danych dotyczących liczby 
leczonych, stosowanych terapii czy 
centralnego rejestru wniosków.

Rząd zapowiada nowelizację 
ustawy refundacyjnej. Wydaje się 
konieczne, aby przy tej okazji zrea-
lizować postulaty kompleksowych 
zmian w systemie refundacyjnym, 
ale również wprowadzić poprawki 
już zgłaszane do ustawy o Fundu-
szu Medycznym.

Każdą nową regulację dotyczącą 
refundacji leków należy oceniać 
pod kątem rzeczywistego dostę-
pu pacjentów do leków — czyli 
czasu trwania procesów refun-
dacyjnych, równego i rzeczy-
wistego dostępu do terapii (co 
jest istotne w przypadku RDTL), 
dostępu do informacji o moż-
liwościach leczenia czy liczby 
refundowanych nowych leków 
w stosunku do rejestrowanych 
przez Europejską Agencję Leków. 
Wszyscy mamy świadomość, 
że nie jest możliwa refundacja 
w Polsce wszystkich zarejestro-
wanych leków. Pytanie — czy 
możliwa jest realna zmiana 
sytuacji i realny postęp w tym 
obszarze.

Robert Plisko

Irena Rej

Szymon Chrostowski

Konrad Hennig


