
Często obserwując próby reform w ochronie zdrowia 
z przerażeniem zauważam, że ich twórcy nie 
doceniają tego, że system ochrony zdrowia — to 
system naczyń połączonych. Nie można zatem 
zreformować, naprawić jego części, nie widząc 
całości, relacji jakie zachodzą pomiędzy 
poszczególnymi elementami. Nie wyobrażam 
sobie na przykład, by można było zająć się 
wyłącznie zreformowaniem sieci szpitali, 
nie zmieniając jednocześnie organizacji 
AOS i POZ.

W 2006 roku świat zelektryzowała wiadomość 
o rejestracji szczepionki przeciw HPV — wiru-
sowi odpowiedzialnemu za raka szyjki macicy 
(a także, sromu, pochwy prącia i część tzw. no-
wotworów głowy i szyi). 
W 2007 roku Australia jako pierwszy kraj na 
świecie uruchomiła populacyjny program 
szczepień przeciw HPV wśród nastolatek. Po-
nieważ rak szyjki macicy rozwija się długo, na 
pełne wynik takiego podejścia musimy zacze-
kać. Ale już dziś widać znaczący spadek liczby zmian 
będących prekursorami raka szyjki macicy. 
W 2008 roku prof. Harald zur Hausen odebrał nagrodę 
Nobla za odkrycie związku między wirusem HPV i RSM. 
W tym czasie w Polsce debatowaliśmy. Nad tym, czy 
szczepionki są efektywne, potem nad tym, czy są bez-
pieczne, wreszcie nad tym, czy nie są za drogie. Gdyby 
nie determinacja części rodziców i około 100 samo-
rządów — przez 15 lat nie wydarzyłoby się nic. Jed-
nak ten drobny odsetek zaszczepionych dziewcząt 
i chłopców to za mało, aby zatrzymać transmisję wi-
rusa w populacji i osiągnąć wpływ na statystyki chorób 
zależnych od HPV. 
Dziś cieszymy się z częściowej refundacji pierwszej 
szczepionki przeciw HPV. Świetna wiadomość. Ale to 
niestety za mało, żeby wpłynąć znacząco na statysty-
ki i za późno dla wielu osób, u których te nowotwory 
mogą się rozwijać. 
Nie nadrobimy czasu straconego do Australijczyków. 
Ale możemy nauczyć się od nich, jak wdrożyć efektyw-
nie szczepienia przeciw HPV. Nie można zakończyć tej 
podróży stawiając jeden, choć bardzo ważny krok.

Organizacje pacjenckie i wiele placówek spe-
cjalizujących się w leczeniu nowotworów sporo 
sobie obiecywały po projektowanych zmianach, 
które miały być ukierunkowane na jakość i kom-
pleksowość leczenia onkologicznego. Zapo-
wiedziano, że będą powstawały tzw. unity, czyli 
wyspecjalizowane ośrodki diagnostyki i leczenia 
konkretnych rodzajów choroby. Na pierwszy 
ogień poszło utworzenie Breast Cancer Uni-
tów. Miała powstać sieć ośrodków dedykowa-
nych chorym z nowotworem piersi, które miały zapewnić 
kompleksową diagnostykę takim chorym i zindywiduali-
zować proces leczenia pacjentów.
Placówki ubiegające się o statut „Breast Cancer Unit”, 
a co za tym idzie o podwyższone finansowanie, w zało-
żeniach miały spełniać wymóg kompleksowości. Miały 
zapewnić pełną diagnostykę oraz wszechstronne moż-
liwości leczenia, skoordynowanego w jednym miejscu 
i czasie. W domyśle, ośrodek będący unitem, miał być 
wyposażony zarówno w wyspecjalizowane kadry jak 
i niezbędny sprzęt.
Miał być … — to słowo-klucz.
Po latach szumu, po legislacyjnym trudzie, dziś o miano 
„Breast Cancer Unit” mogą się również ubiegać ośrodki 
nie mające w swoim wyposażeniu np. radioterapii. Wy-
starczy, że przedstawią podpisane porozumienie o współ-
pracy z podwykonawcą, świadczącym takie usługi. 
Dzięki temu każdy właściwie ośrodek może zacząć two-
rzyć „Breast Cancer Unit”. Bo papier cierpliwy jest, wszyst-
ko przyjmie, ze wszystkim się zgodzi. Jak widać w na-
szym pięknym kraju wiele się musi wydarzyć, by wszystko 
zostało po staremu. Ale czy o to chodziło… 
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CO SIĘ DZIEJE

FAKTY KADRYPRAWO

Cukier krzepi budżet

Opłata cukrowa pobierana jest od 
początku bieżącego roku. Do końca 
września wpływy z nowego podatku 
wyniosły ponad miliard złotych — do-
kładnie 1.080.727.697,74 zł. Miesięcz-
nie na konta NFZ trafia od 131 mln zł 
(najniższy z zanotowanych wpływów 
z kwietnia 2021 r.) do 171 mln zł (naj-
wyższy z odnotowanych wpływów 
w sierpniu). Zgodnie z ustawą, bezpo-
średnio do budżetu państwa przekaza-
no 3,5 proc. tej kwoty, czyli 37,8 mln zł.

Federalizacja Unii postępuje

Zgodnie z za-
powiedziami 
Ursuli von der 
Leyen, Komisja 
Europejska bu-
duje Europejską 
Unię Zdrowotną. 
16 września uru-
chomiono Eu-
ropejski Urząd 

ds. Gotowości i Reagowania na Stany 
Zagrożenia Zdrowia (HERA). Nowy 
urząd ma zapobiegać stanom zagroże-
nia zdrowia, wykrywać je i odpowiadać 
za szybkie reagowanie. Jednocześnie 
wzmacniane są Europejskie Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz 
Europejska Agencja Leków.
Stella Kyriakides, europejska komisarz 
do spraw zdrowia i bezpieczeństwa 
żywności, wyjaśnia — „HERA jest 
kluczowym elementem silnej Eu-
ropejskiej Unii Zdrowotnej. Dzięki 
HERA będziemy mogli przewidywać 
zagrożenia poprzez analizę sytuacji 
i koordynować nasze działania, aby 
reagować w odpowiednim momencie 
poprzez opracowywanie, zamawianie 
i dystrybucję — na poziomie UE — me-
dycznych środków przeciwdziałania 
o krytycznym znaczeniu. Bezpieczeń-
stwo zdrowotne staje się w UE zbioro-
wym wyzwaniem. 

Przeszczepiamy

Od początku 2021 roku w Polsce 
wykonano 164 przeszczepy serca 
i 58 przeszczepów płuc — to więcej 
niż w całym ubiegłym roku, kiedy 
przeszczepiono 145 serc i 51 płuc — po-
informowano podczas obchodów 
Europejskiego Dnia Donacji Narządów 

w Śląskim Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu. Ogółem w Polsce wykona-
no w minionym roku 1180 przeszcze-
pów narządów (najwięcej — nerek) od 
zmarłych dawców, a w ciągu trzech 
kwartałów tego roku — 993.

Zadłużenie szpitali  
rośnie powolutku ....

„Po drugim kwartale 2021 zadłużenie 
szpitali wynosiło 16,7 mld zł. Jest to 
zadłużenie SPZOZ ogółem. W stosunku 
do końca ubiegłego roku wzrosło ono 
nieznacznie, o 150 mln zł” — mówił 
wiceminister Sławomir Gadomski na 
posiedzeniu sejmowej Komisji Finan-
sów Publicznych. Jak dodał, nie rosły 
także zobowiązania wymagalne szpi-
tali, które od 2019 roku kształtują się na 
poziomie 2 mld złotych.

Prywatne ubezpieczenia 
rosną szybko

W połowie 2021 roku prywatne ubez-
pieczenie zdrowotne miało już ponad 
3,5 mln Polaków — poinformowała 
Polska Izba Ubezpieczeń. To o 14,8 proc. 
więcej niż rok wcześniej. Z danych PIE 
wynika, że wartość składki przypisanej 
brutto po drugim kwartale wzrosła 
o 5,5 proc. i wynosi 526,8 mln zł.

Szczepionka na malarię

Światowa Orga-
nizacja Zdrowia 
uznała pierw-
szą na świecie 
szczepionkę 
przeciw malarii, 
Mosquirix. Szef 
WHO Tedros 
Adhanom Ghe-
breyesus stwier-
dził, że jest to 

moment historyczny dla nauki. „Długo 
oczekiwana szczepionka przeciw ma-
larii dla dzieci — to przełom w nauce 
i kontroli malarii. Będzie mogła urato-
wać dziesiątki tysięcy młodych istnień 
każdego roku" — powiedział Ghebrey-
esus. Decyzja WHO zapadła w efekcie 
trwających badań w Ghanie, Kenii 
i Malawi, gdzie monitorowano ponad 
800 tys. dzieci, które otrzymały dawkę 
szczepionki przeciw malarii. Podawa-
nie preparatu Mosquirix (producent 
GSK) rozpoczęto w 2019 roku.
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POZ PLUS w całej Polsce

Narodowy Fundusz Zdrowia pod-
sumowuje pilotażowy projekt POZ 
PLUS. W ocenie funduszu, model 
opieki skupionej na pacjencie 
sprawdził się i teraz to rozwiąza-
nie obejmie stopniowo poradnie 
POZ w Polsce.
„W najbliższych tygodniach bę-
dziemy dzielić się analizami i dys-
kutować o wnioskach z pilotażu 

POZ PLUS. Te są obiecujące, dlatego na ich podstawie 
będziemy wspierać poradnie POZ w jak najlepszym 
wykorzystaniu funkcji koordynatora” — zapowiada Filip 
Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Pilotaż POZ PLUS zakładał, że od zaproszenia, przez 
wywiad na pierwszej wizycie, po szczegółowe badania 
i szybką reakcję w przypadku wykrycia poważnej cho-
roby — wszystko odbywa się pod kontrolą koordynatora 
i lekarza POZ. Nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ 
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów w POZ, 
która weszła w życie 1 października, oznacza wzmocnie-
nie profilaktyki zdrowotnej w podstawowej opiece zdro-
wotnej, w tym wprowadzenie funkcji koordynatora.

Nie będzie stażu podyplomowego 
(znowu)

Konferencja Rektorów Akademi-
ckich Uczelni Medycznych zwró-
ciła się do ministerstwa zdrowia 
o zniesienie obowiązkowego 
stażu zawodowego dla lekarzy. 
Przewodniczący KRAUM prof. 
Marcin Gruchała wskazywał, że 
kształcenie lekarzy jest procesem 
długotrwałym — to sześć lat stu-
diów, rok stażu podyplomowego 

i pięć lub sześć lat kształcenia specjalizacyjnego. Absol-
wenci są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia 
pracy i kształcenia specjalizacyjnego od strony prak-
tycznej, dzięki intensywnemu doskonaleniu umiejęt-
ności praktycznych na ostatnim roku studiów.
Wiceminister Piotr Bromber zapowiedział, że resort 
podejmie niezwłoczne działania legislacyjne w sprawie 
zniesienia stażu. W 2016 r. minister Konstanty Radziwiłł 
przywrócił staż, zlikwidowany wcześniej decyzją Barto-
sza Arłukowicza. Adam Niedzielski wyjaśnia, że „w ostat-
nich latach uczelnie dokonały ogromnego postępu jakoś-
ciowego — m.in. nowoczesne ośrodki przy uczelniach, 
które pozwalają studentom poczuć medycynę nie tylko 
z pespektywy sali wykładowej, ale także z perspektywy 
sytuacji z realnego życia, szpitala, izby przyjęć".
Drugi argument jest taki, że jesteśmy w nieco innej rze-
czywistości niż kilka lat temu. "Sześć lat temu nie było 
pandemii, nie było takich warunków, które w sposób 
skrajny pokazują, ze deficyt kadr ma ogromne znaczenie. 
Sytuacja kryzysowa zawsze zaostrza widoczność" — po-
wiedział minister.
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Funkcję prezesa zarządu głównego Polskiego 
Towarzystwa Neurologicznego objął prof. 
Konrad Rejdak. Natomiast prezesem elektem 
została prof. Alina Kułakowska (Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku). Przejmie kiero-
wanie PTN w 2024 roku.

Prof. Anna Latos-Bie-
leńska została kon-
sultantem krajowym 
w dziedzinie genetyki 
klinicznej. Pani profe-
sor pracuje w Katedrze 
i Zakładzie Genetyki 
Medycznej Uniwer-
sytetu Medycznego 
w Poznaniu.

Nowym prezesem 
zarządu głównego 
Polskiego Towarzy-
stwa Gastroentero-
logii, na kadencję 
2021-2023 został prof. 
Marek Hartleb (Klini-
ka Gastroenterologii 
i Hepatologii Ślą-
skiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach).

Minister zdrowia powołał zespół do spraw 
wypracowania rozwiązań w zakresie farma-
cji klinicznej oraz działalności farmaceutów 
w podmiotach leczniczych wraz wykazem 
badań diagnostycznych wykonywanych 
przez farmaceutów. Przewodniczącym ze-
społu został wiceminister Maciej Miłkowski 
a jego zastępcą — Ewa Krajewska, Główny 
Inspektor Farmaceutyczny.

Dotychczasowa wice-
prezes Medicines for 
Europe, Rebecca Gun-
tern z firmy Sandoz 
rozpoczęła tymczaso-
wą kadencję prezesa 
organizacji. Ze sta-
nowiska po upływie 
dwuletniej kadencji 
ustąpił Christoph 
Stoller (Teva).

Funkcję prezesa Pol-
skiego Towarzystwa 
Kardiologicznego objął 
prof. Przemysław Mit-
kowski (Pracownia 
Elektroterapii Serca 
I Kliniki Kardiologii 
Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu). 
Natomiast prezesem 
elektem PTK został 

wybrany prof. Robert Gil (Klinika Kardiologii 
Inwazyjnej CMKP w Centralnym Szpitalu Kli-
nicznym MSWiA w Warszawie). 
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Rozmowy z przedstawicielami 

resortu na szczeblu wicemini-

stra Piotra Brombera i dyrek-

torów departamentów, z pre-

zesem NFZ i AOTMiT trwały 

trzy tygodnie, a na ich koniec 

zostało przedstawione poro-

zumienie intencyjne w żad-

nym punkcie nieuzgodnione 

z komitetem. Nie mogliśmy 

go przyjąć, bo nie zawierało 

żadnych zobowiązań ministra, 

było całkowicie nieegzekwowalne. Nie 

spełniono w nim żadnych naszych warun-

ków, mimo że w wielu miejscach byliśmy 

bliscy porozumienia, zwłaszcza w punk-

tach, które nie dotyczyły bezpośrednio 

aspektów finansowych.

Kwestie niegenerujące wprost obciążań 

dotyczyły m.in. ochrony funkcjonariusza 

publicznego w trakcie wykonywania czyn-

ności służbowych. Obejmowały też urlop 

dla poratowania zdrowia. W naszej pro-

pozycji byłby po 15 latach, w propozycji 

ministra po 20 latach, co jest do przyjęcia. 

Tyle że minister proponował jedynie, że 

zwróci się w tej sprawie do MRiPS. Nie za-

wierało żadnych gwarancji sporządzenia 

zapisów ustawowych, terminu ich wpro-

wadzenie, nie było wiążące i możliwe do 

weryfikacji.

W przekazie ministerstwa dominuje temat 

wynagrodzeń. Zwracaliśmy uwagę, że 

podwyżki, które mają być zaproponowane 

w ponad 60 proc. są zawarte w obecnych 

przepisach. W związku z tym, że wzrasta 

średnie wynagrodzenie krajowe, pracow-

nicy ochrony zdrowia będą mieli pewne 

korekty płac. Z naszych wyliczeń wynikało, 

że projekt zaproponowany przez minister-

stwo zakłada wzrost środków wydawanych 

na wynagrodzenia realnie o 3 mld, a nie 

o takie kwoty, jakie przez stronę 

rządową są przedstawiane.

Zdajemy sobie sprawę, że z dnia 

na dzień nie można wykonać 

gwałtownego ruchu podwyżko-

wego. To jest dla nas zrozumiałe, 

że do pewnych standardów eu-

ropejskich będziemy dochodzić 

w perspektywie powiedzmy kilku 

najbliższych lat. Z naszego zało-

żenia miałoby to być dwa, trzy 

lata, z założenia ministra znacznie więcej. 

Mamy jednak wrażenie, że politycy wpro-

wadzają celowo w błąd opinię publiczną. 

Zapominają o niezwykle ważnym aspekcie. 

Stoimy przed gigantycznym kryzysem kadr 

medycznych, które będą emigrować do 

sektora prywatnego bądź zagranicę — robi-

ły to, robią i robić będą coraz częściej.

W wyniku tych działań pracowników 

w systemie publicznej opieki zdrowotnej 

będzie coraz mniej, a ci co pozostaną, bę-

dą mieli jeszcze gorsze warunki pracy, bo 

ilość pracy się zwiększy. Jeszcze bardziej 

spadnie bezpieczeństwo zarówno pacjen-

tów, jak i medyków. Jeżeli będziemy dalej 

postępować zgodnie z tym, jak planuje 

pan minister, może się skończyć tak jak 

z covidem. Prognozy odnośnie czwartej 

fali, mówiąc kolokwialnie, nagle wzięły 

w łeb. Boimy się, że uderzenie niedoboru 

kadr w publicznym systemie też nastąpi 

gwałtownie, a prognozy ministra są całko-

wicie chybione. Kamyczek ruszył lawinę 

i ona musi być zatrzymana tu i teraz. Jeśli 

nie, za dwa-trzy lata z dużą nostalgią bę-

dziemy wspominać publiczną ochronę 

zdrowia z czasów tuż sprzed covidu, gdy 

karetka dojeżdżała, na większość operacji 

nie czekało się miesiącami, a i do niektó-

rych specjalistów kolejka nie okazywała 

się aż tak długa.

KOMENTARZE

Dwuznacznie brzmią zapewniania resortu, że rezygnuje z planów cen-
tralizacji polskiej ochrony zdrowia. 
Według definicji centralizm „jest zasadą organizacji i funkcjono-
wania polegającą na podporządkowaniu organowi centralnemu 
wszystkich innych organów”. Ministerstwo głośno odżegnuje się od 
chęci wprowadzenia takiego systemu w kwestii podejmowania de-
cyzji i zarządzania. Tyle, że... 
Niedawno w rozmowie ze mną wysoki urzędnik ministerstwa zdrowia 
przyznał, że dziwi się protestom przeciwko przekazaniu kompetencji 
Centrum Monitorowania Jakości na rzecz Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Chodziło o projekt ustawy o jakości. „Że niby CMJ jest nieza-
leżny? Przecież jego szefa, podobnie jak prezesa funduszu, wyznacza 
minister. Nic się nie zmieni” — przypominał.
Po tym wyjaśnieniu zrozumiałem, że resortu naprawdę nie będzie 
prowadził polityki centralizacji. Bo i po co? Biorąc pod uwagę sposób, 
w jaki powoływani są wszyscy najważniejsi urzędnicy i dyrektorzy, od 
szefów wojewódzkich oddziałów NFZ po Rzecznika Praw Pacjenta, 
centralizmu wprowadzać rzeczywiście nie trzeba. Centralizm już jest.

Wygląda na to, że zanim pandemia się skończyła, już zaczęliśmy spła-
cać długi zaciągnięte przez rząd na jej przetrwanie. Dług zdrowotny wi-
dać w statystykach NFZ, który raportuje mniejszą liczbę świadczeń i roz-
poznawanych chorób. Skalę tego długu pokazują dane GUS — przede 
wszystkim w formie nadmiarowych zgonów. 
Dług finansowy, który powstał wskutek zamrożenia gospodarki, za-
częliśmy spłacać w formie rosnącej inflacji. I choć rząd nieustannie 
przypomina o zwiększaniu wydatków na ochronę zdrowia, to chyba 
jednak szybciej rośnie inflacja. 
Zadłużenie szpitali w ostatnich miesiącach znowu wzrosło, chociaż 
minimalnie. Nic nie zapowiada zatrzymania się tego trendu, skoro na 
horyzoncie widzimy drastyczne podwyżki cen energii, a liczniki na sta-
cjach benzynowych osiągają historyczne rekordy. 
Wydatki na refundację leków z roku na rok stanowią coraz mniejszy 
odsetek budżetu NFZ, mimo że nieustannie — co do nominału — ros-
ną. Podobnie jest z wynagrodzeniami kadr medycznych — niby rosną, 
a końca protestów płacowych jakoś nie widać. Inflacja zżera wszystko: 
podwyżki, wynagrodzenia, oszczędności, budżety.

INFLACJA ZŻERA

NIE TRZEBA WPROWADZAĆ CENTRALIZMU

BEZ POROZUMIENIA

Krzysztof Jakubiak

Bartłomiej 
Leśniewski 

LICZBY NUMERUMEM NUMERU 

…ludzie muszą po prostu bliżej siebie stawać…ludzie muszą po prostu bliżej siebie stawać

Rząd ma nowy pomysł na skrócenie Rząd ma nowy pomysł na skrócenie 
kolejek w służbie zdrowiakolejek w służbie zdrowia

Artur Drobniak

Województwo Liczba  świadczeń RDTL Wartość RDTL
Dolnośląskie 396 365 783,35 zł
Kujawsko-Pomorskie 206 870 873,82 zł
Lubelskie 222 1 170 792,95 zł
Łódzkie 407 1 923 631,69 zł
Małopolskie 252 194 484,43 zł
Mazowieckie 1 774 12 591 737,43 zł
Opolskie 32 378 665,72 zł
Podkarpackie 213 1 380 102,36 zł
Podlaskie 158 390 737,54 zł
Pomorskie 533 3 042 365,80 zł
Śląskie 698 648 400,63 zł
Świętokrzyskie 51 198 466,42 zł
Warmińsko-Mazurskie 36 345 977,50 zł
Wielkopolskie 458 1 477 911,59 zł
Zachodniopomorskie 162 430 010,44 zł
razem 5 843 27 168 709,75 zł

Liczba i wartość świadczeń RDTL w 1. półroczu 2021 rozliczonych przez NFZ
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RAK WĄTROBYRAK WĄTROBY

RAPORT

Diagnostyka i leczenie raka wątrobowokomórkowego są w Polsce zaniedbywane — to główny wniosek z raportu 
„Leczenie raka wątrobowokomórkowego. Praktyka. Trudności. Nadzieje”.

Jak podkreślają współautorzy ra-
portu, by poprawić efekty leczenia 
chorych na ten nowotwór w Polsce 
konieczne jest: wprowadzenie nad-
zoru onkologicznego nad osobami 
z marskością wątroby, bo w większości 
przypadków rak wątrobowokomórko-
wy rozwija się na podłożu tej choroby, 
zwiększenie liczby ośrodków leczących 
chorych na ten nowotwór, a także refun-
dacja przełomowej terapii, będącej połą-
czeniem immunoterapii z lekiem antyan-

giogennym.
Prof. Maciej Krza-

kowski, konsultant 
krajowy w dziedzinie 
onkologii klinicznej 
przypomina, że we-
dług Krajowego Re-
jestru Nowotworów 
co roku diagnozuje 
się 1600 przypadków 
raka wątrobowoko-
mórkowego, z czego ok. 
1000 przypadków dotyczy 

mężczyzn — „Ta liczba zarejestrowanych przy-
padków na pewno nie oddaje rzeczywistej licz-
by zachorowań, o czym może świadczyć liczba 
zgonów — około 2 tysiące rocznie”. W Polsce, 
podobnie jak w krajach Europy czy w Stanach 
Zjednoczonych, marskość wątroby i rak wątro-
bowokomórkowy wciąż częściej mają związek 
z nadużywaniem alkoholu i niealkoholowym 
stłuszczeniem wątroby u osób z otyłością lub 
chorobami metabolicznymi, takimi jak cukrzy-
ca. Część przypadków jest związana z wiruso-
wym zapaleniem wątroby typu B lub typu C. 
Dlatego w ramach pierwotnej profilaktyki tego 
nowotworu ważne jest ograniczanie spoży-
cia alkoholu, dbanie o masę ciała, szczepienie 
przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B 
(wirus HBV) oraz skuteczne wykrywanie i le-
czenie osób z WZW B i WZW C.

„W profilaktyce wtórnej raka wątrobowo-
komórkowego nie mamy możliwości badania 
przesiewowego, takiego jak w raku piersi, raku 
szyjki macicy, raku jelita grubego czy ostatnio 
w raku płuca. Natomiast bezdyskusyjnie uza-
sadnione jest prowadzenie nadzoru onkolo-
gicznego nad osobami z marskością wątroby, 
bo wiadomo, że 95 proc. raków wątrobowo-

komórkowych rozwija się 
na podłożu marskości” 
— mówi prof. Krzakowski.

Natomiast prof. 
Krzysztof Zieniewicz, kie-
rownik Katedry i Kliniki 
Chirurgii Ogólnej, Tran-
plantacyjnej i Wątroby, 
CSKK UCK Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycz-
nego, który brał udział 

Z cyklu: choroby zaniedbane..

w pierwszym przeszczepie wą-
troby w Polsce, podkreśla, że 
brakuje w naszym kraju pro-
gramów badań przesiewowych 
w grupach osób z marskością 
wątroby, stłuszczeniową cho-
robą wątroby czy przewlekłym 
zapaleniem wątroby. Ten brak 
odróżnia Polskę od USA czy 
zachodnich krajów Europy, 
gdzie te programy są pro-
wadzone pod auspicjami to-
warzystw naukowych oraz 
systemów ochrony zdrowia 
i mają wpływ na większe po-
wodzenie leczenia chorych 
na raka wątrobowokomór-
kowego. „Mamy w naszych 
realiach również istotne 
ograniczenia w dostępności 
i jakości badań radiologicz-
nych, które prowadzą do 

rozpoznania tego nowotworu — począwszy 
od badań ultrasonograficznych, przez tomo-
grafię komputerową czy rezonans magnetycz-
ny” — mówi prof. Zieniewicz.

Dr Leszek Kraj z Klini-
ki Hematologii, Onkologii 
i Chorób Wewnętrznych 
WUM podkreśla, że chirur-
gia jest podstawą leczenia 
raka wątrobowokomórko-
wego, u pacjentów, u któ-
rych zabieg chirurgiczny 
jest możliwy — „Tutaj ma-
my jeszcze do dyspozycji 
transplantację narządową, 
możemy przeszczepić 

wątrobę, jeśli tylko mamy taką możliwość i pa-
cjent spełnia kryteria”. Mamy jednak w Polsce 
małą liczbę ośrodków chirurgii wątroby oraz 
pojedyncze ośrodki transplantacji wątroby. 
„A przypominam, że są to metody leczenia 
dające najlepsze wyniki odległego przeżycia” 
— zaznacza prof. Zieniewicz.

Jeżeli choroba jest ograniczona tylko do 
wątroby, można jeszcze stosować różnego 
rodzaju zabiegi embolizacyjne. „Ponieważ 
jest to nowotwór wywodzący się z komó-
rek wątroby — z hepatocytów, a hepatocyty 
i wątroba to centrum biochemiczne naszego 
organizmu, które odpowiada za detoksykację, 
w związku z tym, jeśli podajemy chemiotera-
pię klasyczną, to na ogół jest ona po prostu 
w tej chorobie nieefektywna. Jest to nowo-
twór chemiooporny” — mówi dr Kraj. Jeśli nie 
ma możliwości podania nowej terapii — leku 
celowanego molekularnie czy immunoterapii, 
to nie ma planu B leczenia w postaci klasycz-
nej chemioterapii. Dr Kraj dodaje, że chemio-
terapia w raku wątrobowokmórkowym działa 
tylko wówczas, gdy jest podawana miejscowo 

— bezpośrednio do guza, jak chemioemboli-
zacja — „Jeżeli żadnej z terapii miejscowych 
nie możemy wykonać, stosujemy leczenie 
systemowe”. Dotychczas podstawowym le-
kiem w systemowej terapii chorych na raka 
wątrobowokomórkowego był sorafenib. W tej 
dziedzinie bardzo wiele się jednak zmieniło 
w ostatnim czasie. „Takim osiągnieciem ostat-
niego okresu jest łączenie działania antyan-
giogennego i immunoterapii” — ocenia prof. 
Krzakowski.

Jak wyjaśnia współ-
autorka raportu Izabe-
la Obarska z Centrum 
Szkolenia Podyplomo-
wego Uczelni Łazarskie-
go, chodzi o pierwszą 
i jedyną immunoterapię, 
zarejestrowaną w Unii 
Europejskiej w paździer-
niku 2020 r. do leczenia 
chorych na raka wątro-
bowokomórkowego. Ba-
danie kliniczne wykaza-

ło, iż nowa terapia o 42 proc. obniża ryzyko 
zgonu w porównaniu do standardowego le-
czenia sorafenibem. Producent złożył wnio-
sek refundacyjny do Ministerstwa Zdrowia 
w lutym 2021 r. Jednak w czerwcu prezes 
AOTMiT wydał negatywną rekomendację. 
„W rekomendacji czytamy, że ze względu na 
niezaspokojoną potrzebę (…) i brak obecnie 
finansowanych alternatywnych opcji tera-
peutycznych oraz potencjalne efekty zdro-
wotne, finansowanie ocenianej technologii 
może być zasadne wyłącznie w subpopula-
cji chorych z przerzutami pozawątrobowy-
mi” — mówi Izabela Obarska. Jej zdaniem 
tak znaczne zawężenie populacji pacjentów, 
która mogłaby otrzymywać tę terapię, jest 
niezrozumiałe.

Dr Kraj podkreśla, że terapia została bar-
dzo wysoko oceniana przez Europejskie 
Towarzystwo Onkologii Klinicznej — „Jest 
to nowy standard leczenia. I chcielibyśmy, 
żeby takie nowoczesne terapie, które rze-
czywiście zmieniły perspektywy patrzenia 
na tę chorobę były także dostępne dla na-
szych chorych”. Dodaje, że jest to szcze-
gólnie ważne obecnie, gdy z powodu pan-
demii COVID-19 w 2020 r. liczba nowych 
rozpoznań raka wątrobowokomórkowego 
była niższa o 30 proc. w porównaniu z po-
przednimi latami — „Ci chorzy trafią do nas 
w tym i przyszłym roku. I to będą pacjenci 
z bardziej zaawansowanymi procesami no-
wotworowymi. Ja to już dzisiaj obserwuję 
w klinice — większość pacjentów ma cho-
robę zaawansowaną i to jest pokłosie pan-
demii. Dlatego tym bardziej w najbliższych 
miesiącach będziemy potrzebowali właśnie 
terapii dla tej grupy chorych”.

Maciej Krzakowski

Krzysztof Zieniewicz

Leszek Kraj

Izabela Obarska
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Brakuje nam systemu diagnozowania pa-
cjentów pod kątem czynników wywołu-
jących nowotwór wątroby. Brakuje rów-
nież zorganizowanej i koordynowanej 
opieki oraz współpracy ośrodków. Dzięki 
nim diagnostyka i leczenie mogłyby być 
znacznie sprawniejsze i przynosić lepsze 
efekty. Dopóki pacjent poszukujący lecze-

nia i opieki będzie skazany jedynie na siebie i swoich bliskich, 
dopóty śmiertelność tej choroby będzie nadal wysoka. Nato-
miast przy odpowiednich zmianach organizacyjnych i syste-
mowych skuteczność leczenia może się poprawić na tyle, aby 
móc postrzegać nowotwór wątroby jako chorobę przewlekłą.

Dlatego niezwykle ważne jest szerzenie wiedzy na temat czyn-
ników wpływających na powstawanie nowotworu wątroby, na 
temat metod wczesnego diagnozowania i terapii. Istotne są 
również zmiany organizacyjne, w tym utworzenie sieci ośrod-
ków referencyjnych, w których pacjent mógłby od początku 
do końca przejść szybką ścieżkę diagnostyki i doboru metody 
leczenia.

Mając na uwadze, że ponad 60 proc. przypadków nowotworu 
wątroby w krajach naszej szerokości geograficznej wywołane 
jest wirusem HCV, a ten w blisko 80 procentach został prze-
niesiony do organizmu chorego w wyniku zakażeń jatrogen-
nych, naszym moralnym obowiązkiem jest odczarowanie tej 
choroby i zajęcie się osobami poszkodowanymi ze szczególną 
troską, na jaką zasługują.

Barbara Pepke

Sytuacja pacjenta w polskim systemie ochro-
ny zdrowia nie sprzyja ani wczesnemu rozpo-
znaniu, ani właściwemu leczeniu HCC. Sto-
sunkowo późno i na ogół przypadkowo diag-
nozowane są choroby wątroby, na podłożu 
których ten nowotwór się rozwija.

Nie istnieje oficjalny i refundowany program 
badań mających na celu wczesne wykrycie 

nowotworu u chorych z grup ryzyka rozwoju HCC (przede 
wszystkim z marskością wątroby). Skutkuje to u większości 
chorych stosunkowo późną diagnozą, po której nie można 
już kwalifikować ich do terapii z zamiarem wyleczenia.

Dostępność terapii systemowych jest dla tych chorych ogra-
niczona do jednego leku w pierwszej linii. Dodatkowo płatnik 
zawęził kryteria kwalifikacyjne do programu lekowego w sto-
sunku do charakterystyki produktu leczniczego, odcinając 
całkowicie możliwość podjęcia tej terapii u chorych z po-
zawątrobową lokalizacją zmian. Dopiero w maju 2021 roku 
wprowadzono do programu kolejną substancję czynną, tym 
razem do stosowania w drugiej linii terapeutycznej. Na po-
gorszenie i tak niełatwej sytuacji chorych z HCC wpłynęła 
także dodatkowo pandemia COVID-19.

Wskazane byłoby podjęcie pilnych i efektywnych działań na 
rzecz skuteczniejszego wykrywania chorób wątroby, opraco-
wania programu wczesnego wykrywania HCC, a także po-
prawy dostępu chorych do nowoczesnych, bardziej efektyw-
nych terapii onkologicznych.

Ewa Janczewska
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Lek Świadczenia Liczba świadczeniodawców

Liczba pacjentów leczonych w programie lekowym B.5 w latach 2017-2019 w podziale na wiek i płeć

Wartość kontraktów oraz liczba realizatorów programu lekowego B.5 w latach 2016-2021 (stran na 17.04.2021 r.)
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Edmund Skrzypkowski: 
Z punktu widzenia pacjentów, w ostatnich la-
tach osiągnęliśmy niebywały postęp w terapii 
skaz krwotocznych. Biorąc jednak pod uwagę 
rozwój medycyny oraz wnioski lekarzy, leczą-
cych zarówno dzieci jak i dorosłych, wciąż je-
steśmy spóźnieni w stosunku do innych krajów. 
Będąc członkiem Rady Narodowego Progra-
mu Leczenia Hemofilii miałem okazję uczest-
niczyć w głosowaniach i decyzjach o nowych 
terapiach, które — zgodnie z tym programem 
— miały być wdrażane. 

Udało się wprowadzić do praktyki lecze-
nia jedynie nową terapię lekiem emicizumab 
— terapia ta zdecydowanie zmieniła sytuację 
chorych na hemofilię z inhibitorem. Trud-
no jednak byłoby odmówić jej finansowania, 
skoro według opinii Narodowego Centrum 
Krwi ta zmiana pozwoliła oszczędzić 26 mi-
lionów złotych w okresie pół roku, w lecze-
niu grupy 32 chorych z inhibitorem czynnika 
krzepnięcia. 

W tym samym czasie 
złożono wnioski o refun-
dację czynników VIII i IX 
o przedłużonym działa-
niu. Zidentyfikowana jest 
grupa 9 osób — zarów-
no dzieci jak i dorosłych 
— która powinna otrzy-
mywać te leki, z uwagi 
ich specyficzną sytuację 
zdrowotną. Do dziś nie 
ma jednak takiej decyzji. 
Jednocześnie nie wyka-

zano, aby ten lek był niepożądany w terapii 
czy nieopłacalny. W opinii AOTMiT opisano 
jego efektywność ekonomiczną, również opi-
nie lekarzy wskazywały na efektywność w le-
czeniu i poprawę sytuacji życiowej pacjenta. 
Decyzji jednak nie ma.  

Jako stowarzyszenie wnioskowaliśmy tak-
że o zmiany w programie profilaktycznym 
dzieci. Zmodyfikowano specyfikację przetar-
gową, nadal jednak decyzje administracyjne 
mają bardzo duży wpływ na możliwość zasto-
sowania leku, na który wskazuje lekarz pro-
wadzący. Wnioski złożone jeszcze w 2019 ro-
ku, dotyczące zbadania skuteczności leczenia 
całej populacji pacjentów, nadal znajdują się 
w procesie oceny AOTMiT. 

W ostatnich przetargach leki o przedłużo-
nym działaniu nie uzyskały refundacji, ponie-
waż koszty ich ewentualnego wprowadzenia 
— o co wnioskują lekarze w ramach profilak-
tyki dla pewnej grupy pacjentów — są zwięk-
szane o koszt zabezpieczenia leczenia szpi-
talnego, doliczany przez Narodowe Centrum 
Krwi. Takie podejście do kalkulacji kosztów 

terapii powoduje, że te nowe leki nigdy nie 
uzyskają właściwej oceny, choć są korzyst-
niejsze dla terapii i dla pacjentów.

Reasumując, dotychczasowy system fi-
nansowania terapii nie pozwala, aby leki, które 
są ordynowane przez lekarzy, zostały wpro-
wadzone do praktycznego leczenia — mimo 
zapisów Narodowego Programu, które teore-
tycznie na to pozwalają.

Również zapisy Narodowego Programu 
nie nadążają za zmianami. Wciąż widnieje 
w nim zapis, zgodnie z którym o leki inno-
wacyjne dla nowych grup chorych wnioskuje 
Rada Programu. A przecież rady od dawna nie 
ma — przed ponad rokiem została zawieszo-
na decyzją resortu. Minister uważa, że w ten 
sposób przerwał rzekomy konflikt interesów, 
ale do dzisiaj nie zaproponował innego roz-
wiązania ani nie zmienił zapisów programu, 
co uniemożliwia podejmowanie wielu po-
trzebnych decyzji.

Dr Joanna Zdziarska: 
Należy przyznać, że na przestrzeni ostatnich lat 
sytuacja w obszarze leczenia skaz krwotocz-
nych bardzo się polepszyła. Mamy dostęp do 
bardzo szerokiego panelu leków. Jednocześnie 
nadal utrzymują się problemy z leczeniem pa-
cjentów z ultrarzadkimi typami choroby. 

Mieliśmy pewien komfort pracy przez 
dłuższy czas, gdy działała Rada Progra-
mu. Dzięki niej mogliśmy — jako klinicyści 
— uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, 
także dotyczących budżetu, który rósł z ro-
ku na rok. Wydawało się, że jesteśmy w stanie 
osiągnąć coraz więcej i wspólnie gospoda-
rować dostępnymi środkami. W chorobach 
rzadkich ta współpraca jest niesłychanie waż-
na, musimy się kontaktować między ośrodka-
mi, wymieniać się preparatami, a czasem tak-
że przekazywać pacjentów i łączyć te bardzo 
rzadkie przypadki w grupy i lokalizacje. Jako 
przykład powiem, że nie ma uzasadnienia, aby 
w każdym ośrodku leczenia hemofilii prze-
prowadzać operacje ortopedyczne — robimy 
to jedynie w dwóch ośrodkach, gdzie pracują 
specjaliści z odpowiednim doświadczeniem. 
Podobnie jest z gospodarowaniem lekami, ze 
współpracą merytoryczną i naukową. Wszyst-
ko to służy lepszej skuteczności leczenia 
i efektywnemu wykorzystaniu publicznych 
pieniędzy.

Niezrozumiałe jest dla mnie — jako lekarza 
i klinicysty — że dla tych pojedynczych pa-
cjentów, którzy mają naprawdę bardzo trudną 
sytuację, nie jesteśmy w stanie wyasygnować 
dodatkowych środków. Kiedy funkcjono-
wała Rada Programu, byliśmy w stanie takie 
rzeczy uzgadniać, dla pacjentów była pew-

W leczeniu hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych od ponad 20 lat dokonuje się istotny postęp 
technologiczny. Polscy pacjenci korzystają z niego w bardzo umiarkowanym zakresie. O przyczynach 
takiego stanu rzeczy i sposobach poprawy sytuacji, dyskutowali eksperci w ramach debaty redakcyjnej 
mZdrowie: prof. Marcin Czech (Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne), dr Joanna Zdziarska (Szpital 
Uniwersytecki w Krakowie), dr Magdalena Wysocka (Instytut Matki i Dziecka) i Edmund Skrzypkowski 
(Stowarzyszenie Chorych na Wrodzone Skazy Krwotoczne).

na nadzieja. Działalność 
Rady urwała się z dnia na 
dzień, w tej chwili jeste-
śmy zawieszeni w próż-
ni, brakuje przepływu 
informacji, o decyzjach 
dowiadujemy się z inter-
netu, nie znamy przyczyn 
zmian ani ich konse-
kwencji. Trudno jest nam 
w tej chwili poruszać się 
w tym systemie, a prze-

cież mamy do czynienia z bardzo wrażliwymi 
sprawami, opiekujemy się bardzo niewielkimi 
grupami pacjentów — tutaj ta współpraca ma 
ogromne znaczenie. 

Trudno jest wskazać na idealny model fi-
nansowania terapii, poszczególne rozwią-
zania mają swoje wady i zalety. Zaletą Na-
rodowego Programu było to, że dawał nam 
możliwość globalnego spojrzenia na popu-
lację pacjentów i współdecydowania o wie-
lu kwestiach, ale jako klinicyści nie mamy już 
wpływu na jego rozwój.

Prowadzę również programy lekowe w in-
nych dziedzinach hematologii i dostrzegam 
ich wiele wad. Z punktu widzenia rozliczeń, 
szpital musi kredytować leczenie w ramach 
programu, co przekłada się na przykład na 
to, że pacjent otrzymuje lek na krótki czas, na 
przykład miesiąc, więc musi częściej przyjeż-
dżać do ośrodka. Programy narzucają nieży-
ciowe i niepotrzebne medycznie badania, co 
wynika ze sztywności zapisów i braku moż-
liwości ich bieżącego uaktualniania. Zmiany 
wynikające z rozwoju wiedzy klinicznej wpro-
wadzane są w porażająco powolnym tempie. 
Zdarzają się także decyzje całkowicie nieuza-
sadnione, np. istnieją dwa równorzędne leki, 
z których jeden jest w programie, a drugiego 
nie ma. 

Obawiam się sztywności zapisów leko-
wych. Ewentualne zmiany w systemie lecze-
nia należałoby wprowadzać z wielką ostroż-
nością. Obecny kształt programu lekowego 
dla dzieci — to efekt wielu lat pracy zespołu 
koordynującego. Zaczynaliśmy od programu 
sztywnego, w którym dziecko, które wymaga-
ło indywidualnego podejścia, nie mogło być 
prowadzone zgodnie z programem. W wielu 
sytuacjach lekarze musieli wykazywać się kre-
atywnością i radzić sobie w jakiś sposób z ty-
mi zapisami.  

Miałam wrażenie, że w Narodowym Pro-
gramie Leczenia Hemofilii wielu z tych prob-
lemów nie mieliśmy i mogliśmy sporo rzeczy 
zmieniać na bieżąco, ale to już minęło, nie 
istnieje już Rada Programu, jako lekarze nie 
mamy już żadnego wpływu. Możemy tylko 

Edmund Skrzypkowski

Joanna Zdziarska
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Terapie się rozwijają, system nie nadążaTerapie się rozwijają, system nie nadąża

DEBATA

cieszyć się z tego, co udało nam się wcześ-
niej wypracować.

Prof. Marcin Czech: 
Wydaje mi się, że myśląc o programach leko-
wych w hemofilii nie można dążyć do prostego 
przeniesienia ich sztywnego schematu. Proces 
leczenia w hemofilii stanowi bardzo wrażliwy 
mechanizm, wykonanie niewłaściwych ru-
chów może spowodować, że ucierpią na tym 
najsłabsi, czyli pacjenci. Natomiast popieram 
pomysł przeniesienia części terapii do progra-
mów lekowych. Pozwoli to zracjonalizować 
użycie leków i wprowadzić elastyczne podej-
ście w niektórych obszarach, tak aby na przy-
kład po kilku pacjentów z rzadkimi odmianami 
choroby mogło otrzymać terapię dopasowaną 
do ich potrzeb. Czy to będzie program lekowy, 
Fundusz Medyczny, RDTL (który też nie dzia-
ła tak, jak powinien) czy jakiś inny mechanizm 
— to zresztą sprawa drugorzędna. Chodzi o to, 
żeby wszyscy pacjenci, również ci ze specy-
ficznymi potrzebami, otrzymali odpowiednią 
terapię, której potrzebują i która jest możliwa 
do wprowadzenia dzięki rozwojowi nauki i wie-
dzy medycznej.

Przy finansowa-
niu leków na hemofilię 
w ramach programu le-
kowego dla dzieci wy-
korzystujemy instrumen-
ty dzielenia ryzyka, co 
oznacza obniżenie ceny 
jednostkowej za dany 
lek, dzięki czemu mo-
że się stać bardziej do-
stępny. Wprowadziliśmy 
ścisły monitoring, czyli 
rejestry, które dają nam 

możliwość odniesienia w kwestii indywidua-
lizacji terapii, jak na przykład w kwestii dawki 
leku. Zindywidualizowaną terapię możemy 
połączyć z instrumentem dzielenia ryzyka, 
opartym na oczekiwanym efekcie leczenia. 

Rozwój nauki oraz zwiększanie moż-
liwości systemu refundacji sprawiają, że 
chorzy mają coraz więcej opcji terapeu-
tycznych. Równocześnie jednak, w ostat-
nich kilku latach, mamy do czynienia z pa-
tem w dyskusji o zmianach organizacji le-
czenia hemofilii. Jest on związany z bra-
kiem konsensusu w środowisku. Potrzebna 
jest nam dyskusja, ale prowadzona w at-
mosferze zaufania i chęci wypracowania 
wspólnych rozwiązań.

Rozwiązaniem problemu z brakiem ela-
styczności programu może być redefinicja 
populacji docelowej, czyli tej puli pacjentów, 
którym lek najbardziej odpowiada z medycz-
nego punktu widzenia. Z drugiej strony moż-
na rozważyć wyjście z systemu przetargo-
wego i wprowadzenie negocjacji cenowych. 
W poufnych instrumentach dzielenia ryzyka 
producent jest w stanie obniżyć cenę, któ-
ry powoduje, że nowy lek staje się dostępny 
dla polskiego pacjenta. Z drugiej strony, cena 
w przetargach jest widoczna w innych krajach. 

Moim zdaniem nic nie stoi na przeszko-
dzie, z punktu widzenia ustawy refundacyj-

nej i zapisów programu profilaktycznego, 
żeby dobrze zdefiniowana, wyodrębniona 
grupa pacjentów była dziś leczona lekiem 
innym niż wszyscy pozostali. Wymagałoby 
to oczywiście wyłączenia ze wspólnego po-
stępowania przetargowego, który ma swoje 
ograniczenia.

Inną metodą mogłoby być zawężenie 
przetargu albo utworzenie wyodrębnionego 
programu lekowego zgodnie ze ścieżką usta-
wy refundacyjnej. Przy dobrze określonej gru-
pie pacjentów, mając ustaloną cenę jednost-
kową i wiedząc, jaka ilość leku jest potrzeb-
na, jesteśmy w stanie określić wpływ decyzji 
refundacyjnej na budżet — a to jest kwestia 
najważniejsza dla ministra zdrowia i NFZ. 

Dr Magdalena Wysocka: 
Producenci prowadzą różnego rodzaju strate-
gie, obliczone zarówno na efekty krótkotermi-
nowe jak i na osiągnięcie celów długofalowych. 
Może być tak, że nie składają oferty w aktual-
nie ogłoszonym postępowaniu przetargowym, 
czekają na ruch konkurencji chcąc wygrać 
w następnym postępowaniu. Może też być in-
ny motyw: liczą na wyodrębnienie osobnej, na 
początku niewielkiej grupy pacjentów, dla któ-
rej zostanie ogłoszone odrębne postępowanie 
przetargowe, w którym nie będą mieli konku-
rencji i zaoferują wyższą cenę. System przetar-
gów centralnych spełnia swoją rolę pod warun-
kiem, że jest więcej niż jeden producent. 

Warto zwrócić uwagę na ułomność pra-
wa zamówień publicznych, które nie pozwala 
wybrać więcej niż jednej oferty. Jeśli złożo-
ne oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, 
należy zrobić dogrywkę, aby wybrać wyłącz-
nie jednego wykonawcę.

W leczeniu hemofilii 
A u starszych dzieci udało 
się osiągnąć sukces, jakim 
jest zakup i wdrożenie do 
terapii czynników rekom-
binowanych zamiast oso-
czopodobnych. Niestety 
w ostatnim przetargu nie 
złożono ofert na czynnik 
długodziałający, mimo że 
kryterium wyboru oferty był 
koszt 28-dniowej terapii.

Pozytywne efekty 
programu lekowego i negocjacji cenowych 
widać w porównaniu efektów zakupu czyn-
ników krzepnięcia dla dzieci i dorosłych. 
W programie lekowym dla dzieci mamy 
kompleksową opiekę nad pacjentem, a nie 
tylko sam czynnik krzepnięcia. Firma dostar-
cza lek do domu pacjenta, odbiera odpady 
medyczne, a także odpowiada za dostar-
czenie dzienniczków elektronicznych dla 
pacjentów i lekarzy. Dzięki nim lekarze mo-
nitorują przebieg terapii, zużycie czynników 
krzepnięcia czy wystąpienie krwawień. Do-
datkowo w ramach programu zapewniona 
jest opieka pielęgniarki — edukatorki, która 
dojeżdża do domu pacjenta, edukuje rodzi-
nę i inne osoby sprawujące opiekę nad dzie-
ckiem, nadzoruje jakość opieki w miejscu 
zamieszkania.

Marcin Czech

Magdalena Wysocka

Sławomir Gadomski

Cała struktura, zbudowanie 
trzyszczeblowego systemu 
referencyjności, ma wspierać 
zmiany jakościowe. To przede 
wszystkim przygotowanie 
katalogu mierników jakościowych 
w poszczególnych grupach 
narządowych. Te mierniki 
wypracowuje dzisiaj Narodowy 
Instytut Onkologii we współpracy 
z PTO i stanowią one trzon 
tych zmian. Ma to być katalog 
zrozumiały dla odbiorców, dla 
pacjentów i ma być przede 
wszystkim rozliczany.

Mierniki będziemy nie tylko 
monitorować, ale też rozliczać 
z ich osiągnięcia. Jednym 
słowem, postawimy pewne progi 
minimalne, które będą musiały 
być realizowane. Jeżeli nie będą, 
to jednostki, które dzisiaj realizują 
świadczenia finansowane ze 
środków publicznych, będą musiały 
poddać się rygorowi pewnego 
planu naprawczego, a jeżeli ten 
plan nie przyniesie efektów 
i mierniki nadal będą odbiegały 
od benchmarku, to taka jednostka 
straci kontrakt.

To rozwiązanie stanowi przykład 
finansowania za jakość, czyli 
zmiany, na której nam wszystkim 
zależy. Robimy to żeby pacjent 
mógł liczyć na równą jakość 
w każdej jednostce, do której trafi. 
Te jednostki, które będą miały 
za niską jakość, mają zakasać 
rękawy i wziąć się do poprawy 
wskaźników. Nie chcemy 
wypunktowywać najgorszych, 
chcemy pokazać im, co mają 
zrobić, żeby rzeczywiście tą 
wysoką jakość osiągnąć. Po 
to wyszczególniamy również 
ośrodki tego najwyższego poziomu 
referencyjnego, żeby wsparły te 
jednostki, które tych mierników 
osiągać nie będą. Myślę, że jest to 
niezwykle potrzebne do tego, żeby 
tą równą jakość w tym obszarze 
realizować. Jeżeli tylko tą ustawą 
taką wysoką jakość osiągniemy, 
nawet tracąc kilka jednostek 
z systemu onkologicznego, to 
myślę, że przede wszystkim dla 
naszych pacjentów będzie to bez 
szkody.

O jakości w onkologii
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Jak zaznaczają autorzy raportu, na przestrze-
ni ostatnich lat istniała tendencja do nie-
znacznego zmniejszania się liczby chorych na 
stwardnienie rozsiane, korzystających z porad 
lekarzy rodzinnych. Pogłębiła się ona wyraź-
nie w 2020 roku, co należy wiązać z pande-
mią COVID-19. Istnieje jednak szansa na jej 
odwrócenie, na podstawie danych po pięciu 
miesiącach 2021 roku można spodziewać się 
wzrostu. Świadczyć to może o utrudnionym 
dostępie do świadczeń lekarzy rodzinnych 
w 2020 roku i poprawie sytuacji, ale także 
o zmianie preferencji i oczekiwań pacjentów 
związaną ze skutecznością leczenia w progra-
mach lekowych.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycz-
nej od lat zmniejsza się liczba pacjentów 
korzystających z porad i udzielanych świad-
czeń. Tendencja ta wyraźnie pogłębiła się 
w 2020 roku. O ile średnioroczny spadek 
ilości udzielanych świadczeń przed pande-
mią oscylował w granicach 4,5 proc., o tyle 
w 2020 roku spadła ona o blisko 10 proc. 
W roku 2021 szacowany jest wzrost licz-
by świadczeń. Może on wynieść około 
5,5 proc. w stosunku do roku 2019 i ponad 
17 proc. w stosunku do roku 2020. Świad-

Polskie Towarzystwo Neurologiczne repre-
zentuje 2 tys. neurologów, a w Polsce jest 
ich około 4 tys. Albo wybierają inne dziedzi-
ny, albo funkcjonują w sektorze prywatnym. 
Chcemy ich odzyskać i uatrakcyjnić pracę 
w sektorze publicznym, bo widzimy ogrom-
ne problemy: nie można zorganizować dy-
żurów w dużych placówkach, które są jedy-
ną deską ratunku dla pacjentów, słyszymy 
o zamykanych oddziałach neurologicznych. 
A pacjentów nam naprawdę przebywa. War-
to też rozszerzyć liczbę zawodów medycz-
nych o asystentów medycznych, którzy 
mogliby pomagać w opiece nad chorymi 
lub o specjalizacje pielęgniarskie. To jest 

Utrudniony dostęp do Utrudniony dostęp do 
świadczeń w leczeniu SMświadczeń w leczeniu SM
W czasie pandemii COVID-19 wystąpił istotny spadek liczby pacjentów z SM, którym udzielano 
świadczenia opieki zdrowotnej. Zauważalna była zmiana struktury świadczeń szpitalnych, gdzie przy 
ograniczeniu liczby hospitalizacji oraz utrudnionym dostępie do świadczeń ambulatoryjnych, pacjenci 
zmuszeni byli korzystać z pomocy doraźnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Należy spodziewać 
się, że 4. fala pandemii może ponownie utrudnić dostępność do realizacji świadczeń — to główne 
dane zawarte w raporcie Modern Healthcare Institute pt. „Dostęp do diagnostyki i leczenia chorych na 
stwardnienie rozsiane” 

czy to o utrudnionym dostępie do lekarzy 
wszystkich specjalności w 2020 roku, wli-
czając neurologów. Nieadekwatnie niski 
spadek wartości świadczeń w 2020 roku ma 
związek z podniesieniem wyceny świad-
czeń przez NFZ. Warto zwrócić uwagę, że 
chorzy na stwardnienie rozsiane przecięt-
nie uzyskują 2,2 ambulatoryjnej porady 
specjalistycznej w ciągu roku, co nie jest 
liczbą wygórowaną, biorąc pod uwagę na-
turę schorzenia.

Spadła również dostępność do świadczeń 
szpitalnych wskutek pandemii COVID-10. 
W roku 2020 odwrócony został trend wzro-
stu liczby świadczeń szpitalnych (poza pro-
gramami lekowymi). Ilość tych świadczeń 
spadła drastycznie — o 32,7 proc., w roku 
2021 należy spodziewać się lekkiej korek-
ty. W latach 2016-2019 wartość refundacji 
leków w programach lekowych systema-
tycznie wzrastała o około 10 proc. rocznie. 
W roku 2020 wzrost ten został zahamowa-
ny i wyniósł jedynie 1,74 proc. Prognozowa-
ny na podstawie danych z I półrocza wzrost 
w 2021 r. może osiągnąć 2,5 proc. W struk-
turze kosztów refundacji leków widoczne 
jest przesunięcie na rzecz terapii nowszych, 

włączonych o programów lekowych od 
2016 roku.

Poszczególne województwa różnią się 
istotnie pod względem kosztów refunda-
cji świadczeń w przeliczeniu na 1 pacjenta. 
Świadczy to o niejednolitej praktyce kli-
nicznej i/lub nieprawidłowym rozliczaniu 
świadczeń. Systemowym problemem jest 
zmniejszająca się liczba specjalistów w za-
kresie neurologii.

W roku 2021 istnieje szansa na odwróce-
nie tendencji spadkowej udzielanych świad-
czeń. Na ostateczny wynik decydujący wpływ 
będzie miała realizacji świadczeń w II poło-
wie roku, należy jednak spodziewać się, że 
oczekiwana 4. fala pandemii może ponownie 
utrudnić dostępność do świadczeń. Autorzy 
raportu zwracają uwagę na zmiany w struk-
turze świadczeń skutkujące zmianą śred-
niej wartości świadczenia. W grupie ogólnej 
można to tłumaczyć spadkiem hospitaliza-
cji. W poszczególnych zakresach świadczeń 
efekt ten spowodowany jest przesunięciem 
w kierunku świadczeń niżej wycenionych 
— tym samym mniej złożonych, prostszych. 
Dzieje się tak mimo podwyższenia wyceny 
świadczeń.

rzeczywiście duże wy-
zwanie, ale poprawiłoby 
standardy opieki. 

Nie chcemy żadnej re-
wolucji, ale ewolucji i do-
stosowania do aktualnych 
potrzeb na bazie tego, co 
istnieje. Chcemy wydzie-
lić wielospecjalistyczne 
centra doskonałości, któ-
re będą mogły oferować 
szybką diagnostykę i roz-

poczęcie leczenia oraz współpracujące pla-
cówki, bliższe miejscu zamieszkania pacjenta 
do przedłużenia tej opieki. W tej chwili wszyst-

kie podmioty są na równi traktowane, czyli 
dysponują niewielkimi środkami na tę opiekę.

Nie chodzi o to, by burzyć system i two-
rzyć go na nowo. Istotne jest stworzenie 
szkieletu, uniwersalnego modelu, ponie-
waż nie sposób zmienić wszystkich dzie-
dzin jednocześnie, ale wydzielone obszary 
powinny być zawieszone już we właściwej 
konstrukcji. Powinny powstać centra do-
skonałości, poradnie przyszpitalne czy wy-
soko specjalistyczne oraz poradnie neuro-
logiczne ogólne, a także oddziały neurolo-
giczne o mniejszym stopniu referencyjno-
ści, ale zdolne na przykład do przedłużenia 
terapii. 

Strategia dla neurologiiStrategia dla neurologii

Konrad Rejdak
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Raport powstał przede wszystkim z troski 
o polskich pacjentów — mówi prof. Jarosław 
Sławek— Od kilku lat, patrząc na dane napły-
wające ze świata widzimy, że choroby neuro-
logiczne stanowią istotny problem zdrowotny, 
medyczny i farmakoekonomiczny. Chcemy 
zwrócić na nie uwagę rządzących, ponieważ 
leczenie i opieka nad pacjentami z problema-
mi neurologicznymi będą kosztowały coraz 
więcej.

Widzę dwa obszary priorytetowe. Pierw-
szym są choroby związane z wiekiem, w któ-
rych stale narasta liczba pacjentów, czyli prze-
de wszystkim udary, chorobę Alzheimera oraz 
Parkinsona. Wiemy już, że są one związane nie 

REKOMENDACJE ZMIAN W ORGANIZACJI LECZENIA SM

— Standard diagnostyczno-terapeutyczny oraz ścieżki pacjenta w le-
czeniu SM powinny być upowszechniane i wdrażane na wszystkich 
poziomach opieki, przy zaangażowaniu ekspertów Polskiego Towa-
rzystwa Neurologicznego i specjalistów w dziedzinie neurologii, pod 
nadzorem konsultanta krajowego i konsultantów wojewódzkich.

— Organizacja opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym 
powinna być zmieniona. Model opieki należy oprzeć o sieć porad-
ni SM oraz wyspecjalizowane ośrodki kompleksowej diagnostyki 
i leczenia SM (MSCU — Multiple Sclerosis Care Unit), umożliwiające 
przeprowadzenie niezbędnych procedur w trybie ambulatoryjnym 
lub jednodniowym. Ich utworzenie powinno się odbywać z zaan-

gażowaniem publicznych środków inwestycyjnych, mających na celu m.in. wydzielenie 
i dostosowanie lub stworzenie niezbędnej infrastruktury, a także zakup sprzętu diagno-
stycznego. Ośrodki te powinny być odrębnie ujmowane w planach rzeczowo-finanso-
wych umów i być rozliczane w oparciu o odrębne produkty kontraktowe.

— Konsultanci medyczni w dziedzinie neurologii, a także wszystkie podmioty i lekarze le-
czący chorych na stwardnienie rozsiane, powinni otrzymywać okresowe predefiniowa-
ne raporty o świadczeniach udzielonych osobom chorym na stwardnienie rozsiane oraz 
zasobach zakontraktowanych i użytych do realizacji tych świadczeń. Raporty te powinny 
być przygotowywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia. Dane 
dotyczące leczenia chorych na SM powinny być przedstawiane w sposób umożliwiający 
analizę porównawczą, w odniesieniu do całego kraju, województw i poszczególnych 
podmiotów leczniczych, a także analizę trendów. Raport „NFZ o zdrowiu — Stwardnienie 
rozsiane” jest dobrym przykładem potencjału w tym zakresie.

— Należy dążyć do stworzenia pełnego rejestru pacjentów chorych na stward-
nienie rozsiane i algorytmów wspierających utrzymanie standardów diagnostycz-
no-terapeutycznych. Należy dążyć do systematycznego wdrażania rozwiązań 
telemedycznych w celu wczesnego wykrywania postępu niepełnosprawności 
i identyfikowania koniecznych modyfikacji w terapii chorych ze stwardnieniem 
rozsianym.

— Konsultantów wojewódzkich należy wyposażyć w środki na finansowanie dzia-
łalności oraz narzędzia administracyjne (biuro, personel) do obsługi realizacji 
zadań, w tym również organizacji spotkań w ramach nadzoru merytorycznego, 
wdrożenia i kontroli stosowania standardów postępowania w leczeniu stwardnie-
nia rozsianego. Powinno to dotyczyć spotkań z ordynatorami oddziałów szpital-
nych, kierownikami przychodni specjalistycznych, lekarzami specjalistami z danej 
dziedziny i lekarzami rodzinnymi w celu wdrażania standardu diagnostyczno-te-
rapeutycznego.

— Konsultanci wojewódzcy powinni mieć realny wpływ na liczbę miejsc specjali-
zacyjnych. Należy zwiększyć liczbę kształcących się lekarzy w specjalności neu-
rologia w skali całego kraju przez zwiększenie zainteresowania młodych lekarzy 
tą specjalizacją — m.in. przez zaliczenie jej do priorytetowych dla resortu zdrowia.

— Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji powinna przeprowadzić 
kompleksową analizę wyceny świadczeń w obszarze neurologii. Na podstawie 
wypracowanych wniosków NFZ powinien dokonać ich aktualizacji, aby zapewnić 
właściwe finansowanie leczenia zgodnego z ustalonym standardem diagnostycz-
no-terapeutycznym.

tylko z samym procesem 
starzenia się, ponieważ 
wskaźniki zachorowal-
ności w krajach wysoko 
uprzemysłowionych są 
wyższe niż wynikałoby to  
jedynie z rosnącego wie-
ku tamtejszych populacji. 
W odniesieniu do tych 
chorób wyzwaniem jest 
nie tylko poszukiwanie 
nowych terapii, ale także 

organizowanie nowych form opieki. 
Drugi obszar — to choroby, które dotyczą 

ludzi w sile wieku, takie jak przede wszystkim 

stwardnienie rozsiane oraz migrena, do lecze-
nia których potrzebujemy rozwoju nowych te-
rapii. W neurologii prowadzi się bardzo dużo 
badań. W obszarze zainteresowań i już pro-
wadzonych badań nad nowymi lekami przez 
przemysł farmaceutyczny jest najwięcej — po 
onkologii — nowych leków właśnie na cho-
roby neurologiczne. Możemy się zatem spo-
dziewać prawdziwego wysypu nowych terapii 
w najbliższych latach. Trzeba przygotować sy-
stem refundacji, tak abyśmy potrafili zdecydo-
wać, co warto leczyć w pierwszej kolejności, 
na co nas stać i abyśmy potrafili wybrać spo-
śród nowych terapii te, które charakteryzują się 
najwyższą opłacalnością.

BRAKI KADROWE SĄ NAJWIĘKSZYM WYZWANIEM

„Coraz więcej chorych na SM objętych jest skutecznym le-
czeniem modyfikującym, bo dostęp do nich się poprawił” 
— mówi prof. Alina Kułakowska z Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neu-
rologicznego. Wyjaśnia, że pacjent w programie lekowym 
otrzymuje nie tylko nowoczesne leczenie, ale jest też objęty 
kompleksową opieką i regularnie zgłasza się do neurologa, 
który go prowadzi — „Dążymy do tego, żeby wszyscy chorzy 
na SM byli objęci kompleksową opieką, a program lekowy 
jest tego namiastką”.

Jej zdaniem systematycznie spadek liczby porad udziela-
nych chorych na SM może wynikać z tego, że są to ludzie coraz zdrowsi 
i sprawniejsi, dlatego nie muszą tak często korzystać z pomocy lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej — „Choroby tej nie można wyleczyć, ale dzięki 
odpowiedniej opiece nie pojawiają się nowe jej ogniska”.

Zdaniem autorów raportu „Dostęp do diagnostyki i leczenia chorych na stwardnienie roz-
siane” neurologia powinna być dziedziną priorytetową, a opiekę nad chorymi na SM należy 
skupić na poradniach oraz wyspecjalizowanych ośrodkach kompleksowej opieki diagnosty-
ki i leczenia. Konieczne jest też zwiększenie wyceny świadczeń w zakresie całej neurologii.

Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zgadza się ze wszystkimi rekomen-
dacjami raportu. Dla niej jednak największym wyzwaniem jest niedobór kadr medycznych 
— zarówno neurologów, jak i pielęgniarek specjalizujących się w opiece neurologicznej 
— „Neurologia wciąż nie należy do specjalizacji priorytetowych, tymczasem stale rośnie licz-
ba schorzeń neurologicznych”. Zaznacza, że zainteresowanie neurologią wśród młodych 
lekarzy jest niewielkie — „Szczególnie duże braki kadrowe są w oddziałach neurologicznych, 
bo praca w nich jest bardzo ciężka”.

Zdaniem prof. Kułakowskiej braki kadrowe w neurologii może złagodzić specjalistyczna 
opieka ambulatoryjna — „Wielu chorych na SM nie chce leżeć w szpitalach i często my 
lekarze również nie widzimy takiej potrzeby”.

Artur Fałek

Alina Kułakowska

Priorytety Priorytety 

Jarosław Sławek



10 MODERN HEALTHCARE INSTITUTE  listopad 2021

WYWIADOWNIA

— Przed nami dwie fundamentalne i wyczeki-
wane reformy. Zmiany w sieci szpitali i nowe-
lizacja ustawy refundacyjnej. Z obiema łączą 
się nadzieje, ale i obawy. Których jest więcej?
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka — W obu tych 
wypadkach, podobnie zresztą jak przy każdej 
próbie dokonania zmian, mam jedną obawę 
generalną: że będzie to próba fragmentarycz-
na. Że poprawiając działanie systemu w jed-
nym miejscu, popsujemy w innym. W praktyce, 
jaka wytworzyła się Polsce przez lata, wiele 
problemów zdrowotnych, które z natury rze-
czy powinny być zaopiekowane na niższych 
poziomach piramidy świadczeń — de facto roz-
wiązywane są przez szpitale. Wynikają z tego 
niepotrzebne hospitalizacje, leczymy za drogo, 
za długo, często mało skutecznie, co najważ-
niejsze — bardzo uciążliwie dla pacjenta. Ale 
nie można po prostu z dnia na dzień odebrać 
pacjentom tej szpitalnej opcji, jeżeli nie zapew-
ni się odpowiedniej alternatywy diagnostyczno-
-terapeutycznej w warunkach ambulatoryjnych. 
A jej obecnie w wielu dziedzinach nie ma.

— Szpitale same przyznają do tego, że prze-
trzymują pacjentów zbyt długo. Ale nie mają 
gdzie wypisać części pacjentów, bo nie ma-
my sprawnej opieki długoterminowej.
— To jeden z przykładów na to, że cały system 
ochrony zdrowia stanowi zbiór podsystemów, 
będących w silnej relacji przyczynowo-skutko-
wej. Także refundacja, o którą pytał pan wcześ-
niej, jest jednym z tych podsystemów. Nie 
sposób, by przyniosła pożądane efekty, o ile 
nie zadbamy o pozostałe elementy łańcucha 
wartości zdrowotnej.
W wypadku leków na stwardnienie rozsiane 
zdecydowaliśmy się na refundację najnow-
szych, najbardziej innowacyjnych i najdroż-
szych leków. Dziś w Polsce w zasadzie pacjenci 
mają do dyspozycji to samo, co w krajach na 
zachód od Odry. Argumentem „za” były nie 
tylko względy medyczne, ale i finansowe. Re-
fundacja innowacyjnych leków miała przełożyć 
się na powstrzymanie postępu choroby i obni-
żenie jej negatywnego wpływ na jakość życia, 
w tym aktywność zawodową. Wydaje się, że 
rezultat został osiągnięty, ale tylko połowicznie, 

bowiem nadal czas od pierwszych objawów 
do rozpoznania choroby i rozpoczęcia leczenia 
jest znacznie dłuższy niż np. u naszych sąsia-
dów w Czechach. Dlaczego? Ponieważ pacjent 
krąży od lekarza rodzinnego po różnych spe-
cjalistach, a gdy trafi do poradni neurologicz-
nej — ta musi go przyjąć kilka razy, aby pokryć 
koszty diagnostyki. Alternatywą jest położenie 
pacjenta na kilkudniową hospitalizację. 

— Czyli coś nadal nie działa.
— Wyszło na jaw, że wraz z wprowadzeniem 
nowych leków nie pomyślano o udrożnieniu 
ambulatorium, o udostępnieniu neurologom 
pakietów diagnostycznych, które pozwoliłyby 
szybko diagnozować pacjenta i rozpocząć le-
czenie, nie wzmocniono kompetencji lekarzy 
POZ, aby wykazywali się odpowiednią czujnoś-
cią na specyficzne objawy, powiązane z mło-
dym wiekiem pacjenta. 

— Każda ekipa rządząca przychodzi z własną 
wizją systemu ochrony zdrowia. Problem 
w tym, że każda z inną. 
— U nas pokutuje błędne przekonanie, że to 
na Ministerstwie Zdrowia, czy szerzej rządzie, 
spoczywa obowiązek znalezienia pomysłów na 
to, czy reformować system i w jakim kierunku 
należy to robić. Moim zdaniem, rolą resortu 
powinno być zorganizowanie procesu uzgod-
nienia planu zmian. Przedstawiciele sektora 
zgłaszają wiele racjonalnych pomysłów, w Pol-
sce działają thinktanki, liczne gremia eksperckie 
powołują się na sprawdzone doświadczenia 

własne i międzynarodowe. Wiele placówek 
pomimo licznych barier pięknie się rozwija, bę-
dąc często inkubatorem zmian systemowych. 
Regulator powinien oceniać te propozycje, 
określać główne ramy i zasady prawne funkcjo-
nowania uczestników sektora. Jego zadaniem 
jest także koordynowanie procesów głównych 
oraz monitorowanie efektów. Niezbędne jest 
przy tym pozostawienie przestrzeni do działa-
nia tym, którzy uwalniając swoją przedsiębior-
czość, będą najlepiej wiedzieli, jak wdrożyć 
zmiany. Ważnym zadaniem w tym procesie jest 
pozyskiwanie sojuszników dla wypracowywa-
nych rozwiązań, do tego jest potrzebny profe-
sjonalny i otwarty dialog. 

— Tymczasem powszechne są skargi uczest-
ników systemu na jakość dialogu społecz-
nego. Tak jakby można było dokonać zmian 
i reform bez ich poparcia.
— Żadna reforma, żadna zmiana się nie uda, jeżeli 
za chęcią jej wdrożenia stać będzie jedynie wola 
reformatora. Potrzebni są sojusznicy, tzw. agenci 
zmian. Oczywiście nigdy nie będzie tak, że uda się 
do nich przekonać wszystkich. Ale im więcej bę-
dzie zwolenników, tym lepszy będzie efekt osta-
teczny. W Polsce na przykład od dawna osiąg-
nięto konsensus wokół sprawy, co do której nie 
słyszałam sprzeciwu — kierunku reform w stronę 
zapewnienia pacjentom opieki koordynowanej. 
Pozostaje tylko ją konsekwentnie wdrażać. 

(rozmawiał: Bartłomiej Leśniewski)

Żadna reforma, 
żadna zmiana 
się nie uda, jeżeli 
za chęcią jej 
wdrożenia stać 
będzie jedynie 
wola reformatora. 
Potrzebni są 
sojusznicy.

OCHRONA ZDROWIA 
TO SYSTEM NACZYŃ 
POŁĄCZONYCH
Nie można zreformować, naprawić jedynie części systemu 
ochrony zdrowia, nie widząc całości ani relacji, jakie zachodzą 
pomiędzy poszczególnymi jego elementami — mówi  
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum  
Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego 

* pełen tekst wywiadu dostępny  
na www.mzdrowie.pl



Niestety konsylia często przeprowadza-
ne są zaocznie. To tak zwane „konsylium 
pieczątkowe”, które jest wynaturzeniem, 
wypaczeniem, karykaturą idei, która  
legła u podstaw wprowadzenia  
konsylium wielospecjalistycznego jako 
obowiązkowej procedury. 
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RAPORT

W ośrodkach pulmonologicznych w zbyt ma-
łej części przypadków III stopnia zaawanso-
wania NDRP rozważa się jednoczasową radio-
chemioterapię. Zbyt wielu chorych otrzymuje 
samodzielną chemioterapię. Po jej zakończe-
niu są kierowani do ośrodka onkologicznego 
w celu przeprowadzenia sekwencyjnej radio-
terapii. Takie postępowanie w obliczu danych 
(Evidence Based Medicine) i międzynarodo-
wych rekomendacji jest nieoptymalne i skut-
kuje gorszymi wynikami leczenia. 

Zgodnie z międzynarodowymi i polskimi 
wytycznymi, w miejscowo zaawansowanym 
niedrobnokomórkowym raku płuca, należy 
zawsze rozważać zastosowanie jednoczaso-
wej radiochemioterapii, bo powoduje zna-
czące wydłużenie życia. Procent pacjentów, 
którzy przeżywają 5 lat po jednoczasowej 
radiochemioterapii, jest niemal dwukrotnie 
większy niż w grupie chorych, którzy otrzy-
mują te dwie metody leczenia sekwencyjnie. 

Leczenie sekwencyjne polega na tym, że 
chorzy najpierw otrzymują chemioterapię, a na-
stępnie radykalną radioterapię. Z kolei radioche-
mioterapia jednoczasowa polega na podawaniu 
chemioterapii i radioterapii równocześnie.

Według danych NFZ w 2020 r. jednocza-
sową radiochemioterapię z powodu niedrob-
nokomórkowego raku płuca (NDRP) przyjmo-
wało 297 chorych. Według szacunków prof. 
Macieja Krzakowskiego, konsultanta krajowe-
go w onkologii, do takiej terapii kwalifikuje się 
w Polsce co najmniej 1000 osób rocznie.

Rak płuca jest w Polsce najczęściej wystę-
pującym nowotworem złośliwym i pierwszą 
przyczyną zgonów nowotworowych. Tylko 
ok. 13,5 proc. chorych na raka płuca w naszym 
kraju przeżywa 5 lat od rozpoznania. Skryty, 
niecharakterystyczny przebieg nowotworu we 
wczesnym okresie rozwoju powoduje, że u ok. 
1/3 wszystkich chorych na NDRP jest rozpo-
znawany w III stopniu klinicznego zaawanso-
wania, w stadium choroby nieoperacyjnej. 

Od 2010 roku międzynarodowym stan-
dardem postępowania terapeutycznego w III 
stopniu klinicznego zaawansowania NDRP 
jest jednoczasowa radiochemioterapia. Po 
opublikowaniu (2017 r.) przełomowych wy-
ników badaniu PACIFIC, okazało się, że póź-
niejsze zastosowanie konsolidującej immu-
noterapii znacznie poprawiło wyniki leczenia. 
Dlatego strategia kojarzenia jednoczasowej 
radiochemioterapii z konsolidującą immuno-
terapią w III stopniu klinicznego zaawanso-
wania NDRP stała się już 3 lata temu między-
narodowym standardem terapeutycznym. 

Dlaczego w Polsce zbyt rzadko stosuje się jednoczasową radiochemioterapię w niedrobnokomórkowym raku płuca

CHORYCH NA RAKA PŁUCA CHORYCH NA RAKA PŁUCA 
MOŻNA LECZYĆ SKUTECZNIEJMOŻNA LECZYĆ SKUTECZNIEJ
Liczba chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP), którzy mogliby skorzystać z zastosowania 
jednoczasowej radiochemioterapii jest w Polsce co najmniej trzykrotnie wyższa niż liczba aktualnie leczonych 
metodą skojarzoną — tak wynika z raportu „Jednoczasowa radiochemioterapia w leczeniu chorych na 
niedrobnokomórkowego, nieoperacyjnego raka płuca”. W Polsce pokutuje brak wiedzy, niewłaściwa 
organizacja leczenia i niedostateczne finansowanie diagnostyki oraz procedur radiochemioterapii.

W Polsce za rzadko stosuje się  
jednoczasową radiochemioterapię

Nie ma potwierdzonych danych, jaka jest re-
alna skala stosowania jednoczasowej radio-
chemioterapii w Polsce, ponieważ nie jest 
prowadzony ogólnokrajowy rejestr chorych. 
Według danych zebranych z polskich ośrod-
ków najczęściej stosowana jest radioche-
mioterapia sekwencyjna, co jest niezgodne 
z międzynarodowym standardem. 

Jedną z przyczyn małej liczby pacjentów 
w III stopniu zaawansowania NDRP podda-
wanych w Polsce jednoczasowej radioche-
mioterapii jest to, że chorzy trafiają do ośrod-
ków onkologicznych już po przeprowadzeniu 
chemioterapii. Leczenie często jest rozpo-
czynane po niekompletnej diagnostyce i bez 
wcześniejszego zwołania konsylium wielo-
specjalistycznego.

Marcin Czech

Jacek Fijuth

Maciej Krzakowski

Rekomendacje

 ☞ Podstawowym warunkiem leczenia 
zgodnego ze standardami jest właści-
wa diagnostyka wstępna, ponieważ na 
jej podstawie podejmowane są decyzje 
kliniczne.

 ☞ Konieczna jest rygorystyczna kontrola 
jakości konsyliów lekarskich podsumo-
wujących diagnostykę i podejmujących 
decyzję o wyborze ścieżki leczenia, 
zwłaszcza pod względem udziału w nich 
radioterapeuty i rozważenia zastosowa-
nia radiochemioterapii przed zainicjo-
waniem jakichkolwiek metod leczenia, 
które mogłyby ją wykluczyć.

 ☞ Leczenie chorych na niedrobnokomór-
kowego raka płuca w stadium miejsco-
wego zaawansowania i nieoperacyjno-
ści powinno być prowadzone wyłącznie 
w Lung Cancer Units. 

 ☞ Prowadzenie jednoczasowej radio-
chemioterapii powinno być rozwijane 
w obu wariantach: zarówno przy lecze-
niu w jednej lokalizacji jak też przy jed-
noczasowym leczeniu w dwóch ośrod-
kach.

 ☞ W opinii ekspertów dla upowszechnienia 
jednoczasowej radiochemioterapii istot-
na jest kompleksowa organizacja ścieżki 
diagnostycznej i terapeutycznej. Koniecz-
na jest koordynacja wielospecjalistycznej 
opieki przed leczeniem, w trakcie i po jego 
zakończeniu, a także organizacja (i finan-
sowanie przez NFZ) transportu do zakładu 
radioterapii.

 ☞ Poziom wiedzy pulmonologów i onkolo-
gów na temat zalet jednoczasowej radio-
chemioterapii w leczeniu raka płuca jest 
niski. Często jest ona pomijana przy wybo-
rze opcji terapeutycznych z powodu opinii 
o jej znacznym obciążeniu dla pacjenta, 
braku wiedzy o jej efektywności czy nie-
znajomości standardów leczenia NDRP.

Raport „Jednoczasowa radiochemioterapia w leczeniu 
chorych na niedrobnokomórkowego, nieoperacyjnego raka 

płuca” przygotował Modern Healthcare Institute.

Patronat nad raportem objęły: Polskie Towarzystwo 
Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Radioterapii 

Onkologicznej i Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne. 

Autorami są: prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prof. dr 
hab. n. med. Marcin Czech oraz red. Krzysztof Jakubiak.

Raport został opracowany na podstawie opinii ekspertów 
zebranych w formie wywiadów pogłębionych i debat, danych 

Narodowego Funduszu Zdrowia, danych pozyskanych 
z ośrodków medycznych, a także danych zebranych we 

wcześniejszych projektach badawczych dotyczących 
jednoczasowej radiochemioterapii w Polsce.

Zasoby polskiej pulmonologii, a także 
torakochirurgii, są wystarczające, aby 
każdy nowy chory z nieoperacyjnym 
rakiem płuca został poddany procesowi 
diagnostycznemu, określonemu 
przez standard. Mamy niewłaściwie 
zorganizowany system rozliczeń. 

Możliwości współpracy ośrodków, 
które stosują leczenie systemowe 
i radioterapią, nie są we właściwy sposób 
wykorzystywane. Stosunkowo niewiele 
jest ośrodków, które posiadają w jednej 
lokalizacji obie metody. Dlatego ich 
współpraca jest wręcz niezbędna.
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NA AGENDZIE

Nowe ścieżki refundacji a tymczasem udział CBR w wydatkach NFZ maleje

Szpitale potrzebują zmian, ale jakich?

Obejmowanie refun-
dacją coraz większej 
liczby nowych cząste-
czek jest wyzwaniem 
dla systemu ochrony 
zdrowia z uwagi na 
koszty. Wyzwaniem 
jest także z punktu wi-
dzenia mierzenia efek-
tów ich stosowania 
— mówiła Magdalena 

Władysiuk na konferencji CEESTAHC. 
Przypomniała, że również ostatnio 
uchwalony Plan dla Chorób Rzadkich 
koncentruje się na zwiększeniu dostęp-
ności nowych leków. W tym obszarze 
refundacja może objąć około 200-
300 substancji. 

Prezentując wysokość całkowitego bu-
dżetu refundacyjnego (CBR), dr Władysiuk 
podkreśliła, że jego względny (procen-
towy) udział w łącznych wydatkach na 
świadczenia gwarantowane spada z roku 
na rok. CBR obejmuje refundację leków 
z wykazu otwartego, programy lekowe, 
leki 75+, program Ciąża+, RDTL, chemio-
terapię. Od 2021 roku miały do niego do-
łączyć wydatki Funduszu Medycznego.

Realny odsetek wydatków CBR wynosił 
w ostatnich latach:
• 2019 — 14,83%
• 2020 — 14,66%
• 2021 — 13,62%, w ujęciu bez Leków 75+ 
i Ciąża+ wyniósł 12,68 proc. Ewentualne 
dodanie planowanych wydatków Fun-
duszu Medycznego w 2021 roku zwięk-
szyłoby ten odsetek do 13,69 proc. (lub 
12,83 proc. bez Leków 75+ i Ciąża+).

Dyrektor Kamila  
Malinowska z AOTMiT 
przypomniała, że 
w procesie tworze-
nia listy technologii 
o wysokiej wartości 
klinicznej agencja 
zidentyfikowała 
951 technologii zare-
jestrowanych przez 

EMA, spośród których 577 zostało już 
finansowanych lub ocenionych. Tak więc 
do oceny na potrzeby listy Funduszu Me-
dycznego wzięto pod uwagę 374 tech-
nologie, w tym 239 leków oryginalnych, 
78 generyków i 57 biosymilarów. Wyni-
kające z ustawy o Funduszu Medycznym 
procesy oceny nowych technologii są jej 
zdaniem spójne z systemem refundacji, 
ponieważ pozwalają przewidzieć wnioski 
refundacyjne, które będą składane i służy 
to skracaniu czasu od upływającego od 
rejestracji nowych technologii do objęcia 
ich refundacją.  

Magdalena Władysiuk oceniła — „Mija 
2021 rok, maleją szanse, że planowane 
ok. 700 mln zł Funduszu Medycznego 
zostanie wydane”. Celem ustawy było 
przyspieszenie dostępu refundacyjnego 
do innowacyjnych leków a jednocześnie 
pomiar ich efektywności. Wprowadza-
ne miały być rejestry oceniające efekty 
stosowania nowych technologii przez 
półtora roku. 

Oceniając zmiany systemowe dotyczące 
refundacji, prof. Marcin Czech wyraził za-
dowolenie z tego, że wiele zapisów Poli-
tyki Lekowej jest realizowanych — „Nastę-

pują zmiany, pacjenci mają coraz lepszy 
dostęp — a zawsze najważniejszym celem 
było, aby pacjent miał więcej opcji tera-
peutycznych. Ale nie jestem usatysfakcjo-
nowany do końca. Polityka Lekowa miała 
zapewnić odpowiedni poziom finanso-
wania, dlatego w dokumencie znalazł 
się zapis o przeznaczaniu na refundację 
16,5 do 17 proc. całkowitych wydatków 
na świadczenia. To jest kompletnie nie 
realizowane, mimo że leki — to jeden 
z najlepiej zarządzanych fragmentów 
systemu, w którym wiemy, za co płacimy. 
Niespełnienie warunku dochodzenia do 
16,5 proc. wydatków na CBR jest dla mnie 
rozczarowaniem. Natomiast wiele innych 
elementów Polityki Lekowej jest realizo-
wanych — np. opieka farmaceutyczna, 
informatyzacja, zmiany w RDTL. Widać 
wyraźnie, że polski system refundacyjny 
podlega dynamicznej zmianie i ta zmiana 
idzie w dobrym kierunku.”  

Profesor Czech ocenił, 
że powołanie Fundu-
szu Medycznego w tej 
części, w której ustawa 
powołująca fundusz 
zwraca uwagę na naj-
większe innowacje i na 
nadrabianie zaległości 
— to dobry kierunek 
zmian systemowych 

— „Fundusz Medyczny przesuwa nas 
w kierunku szybszego podejmowania de-
cyzji, nadrabiania zaległości i rozpoczęcia 
systematycznego horizon scanning.”

Także Krzysztof Łanda zgodził się, że 
utworzenie corocznie aktualizowanego 

wykazu technologii 
o wysokiej efektywności 
idzie w dobrym kie-
runku, jako że oznacza 
podejście egalitarne do 
nowych technologii. 
Zwrócił jednak uwagę, 
że względne wydatki na 
refundację leków male-

ją, mimo że wiele innowacyjnych leków 
czeka na refundację. „Śmiem twierdzić, 
że dolewanie pieniędzy do systemu po-
woduje, że rosną wydatki w innych niż 
leki obszarach systemu. Wydatki na re-
fundację leków są dobrze kontrolowane. 
Mamy gigantyczne wydatki na technolo-
gie i świadczenia, które nie są tak dobrze 
kontrolowane.  Wydaje się, że dodatkowe 
środki powinny być kierowane tam, gdzie 
mamy dobrą kontrolę” — mówił Krzysztof 
Łanda. I przypomniał, że jest już ponad 
880 technologii lekowych zarejestrowa-
nych przez EMA, a nie refundowanych 
w Polsce.

„Pieniądze wydawane na leki są kontro-
lowane. Dlatego uzasadnione jest dalsze 
wzmacnianie obszaru, który jest dobrze 
kontrolowany” — mówił Marcin Czech. 
Dodał jednocześnie, że powinniśmy wy-
bierać te technologie, które są najlepsze 
dla pacjenta — „nie powinniśmy płacić za 
wszystko”. Jego zdaniem ogromne re-
zerwy tkwią w innych częściach systemu, 
w których nie ma dobrze zdefiniowanych 
systemów oceny i efektywności koszto-
wej — „Wyzwaniem jest także silosowość 
— nie porównujemy, czy bardziej opłaca 
się interwencja operacyjna czy leczenie 
farmakologiczne”.

„Jako szef śląskiego 
NFZ wprowadzałem 
założenia sieci szpi-
tali. Widzę jej plusy, 
ale są też minusy. 
Tym najbardziej ra-
żącym minusem jest 
przyjęcie, że szpitale 
rozliczane będą we-
dług liczby świadczeń 

udzielonych w 2015 roku” — mówi 
Jerzy Szafranowicz, dyrektor Zespo-
łu Szpitali Miejskich w Chorzowie. 
W jego ocenie te szpitale, dla których 
2015 rok na skutek choćby szczęś-
liwego zbiegu okoliczności wypadł 
dobrze — zyskały premię. Te, które 
miały pecha — straciły. „Dziś trzeba 
będzie wskaźniki ryczałtowe korygo-
wać w oparciu o dane z ostatnich lat, 
co będzie trudne choćby z powodu 
pandemii, podczas której szpitale 
nie pracowały w normalnym rytmie” 
— zauważa dyrektor Szafranowicz.

Ośrodki kardiologiczne na Dolnym Ślą-
sku chcą utworzyć sieć, by lepiej leczyć 
trudnych pacjentów. Chodzi o zbudo-
wanie mostu teleinformatycznego i bazy 
danych medycznych. Zadanie ma koor-
dynować Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
we Wrocławiu. Prof. Piotr Ponikowski, 
rektor Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu i jednocześnie kierownik 
Centrum Chorób Serca w USK przedsta-
wił program utworzenia sieci ośrodków 
kardiologicznych, która pozwalałaby 
lepiej leczyć trudnych pacjentów — „Po-
łączenie się telemedyczne z lekarzami 
rodzinnymi, którzy mogą zasięgać naszej 
opinii, konsultować. I to chcemy urucho-
mić. A dodatkowo połączenie się takim 
telemostem pomiędzy dwunastoma 
ośrodkami kardiologicznymi na Dolnym 
Śląsku to byłaby wspaniała inicjatywa”.

„W trakcie pandemii nie realizowaliśmy 
części świadczeń, co stanie się pod-
stawą wyceny przyszłego ryczałtu. Nie 

jest też pewne, czy 
nie czeka nas kolej-
ny lockdown, który 
dodatkowo utrudni 
nadrabianie zaległości. 
To też będzie przecież 
miało wpływ na wyce-
nę. Nie mamy jasnego 
i precyzyjnego sygnału 
ze strony płatnika, jak 

podejdzie do kwestii rozliczeń w tej sy-
tuacji. Żyjemy zatem w niepewności co 
do tego, jak w perspektywie finansowej 
wyglądać będzie rok 2022. To znacznie 
utrudnia, czasem uniemożliwia rozsąd-
ne planowanie działalności” — prze-
strzega Tomasz Maciejewski, dyrektor 
Instytutu Matki i Dziecka.

„Na pierwszy rzut oka zwolnienie tem-
pa przyrostu zadłużenia szpitali można 
ocenić pozytywnie. Jednak sprawa 
wymaga głębszej analizy. Obawiam się, 
że z tej średniej statystycznej wynikać 

może, że polepszeniu kondycji pewnej 
grupy szpitali ekstraklasy towarzyszy 
katastrofa finansowa szpitali z dolnej 
części tabeli finansowej” — ocenia 
Roman Kolek, ekspert Związku Wo-
jewództw RP. Przyczyną jest system 
rozliczeń finansowych obowiązujący 
w trakcie pandemii i kolejnych lock-
downów zarządzanych w szpitalach.

Roman Kolek dodaje — „Skutek był taki, 
że placówki, które rzeczywiście stanęły 
na pierwszym froncie walki z pandemią 
nie straciły, nawet zarobiły. To zrozu-
miałe. Ale była też cała grupa oddziałów 
i szpitali, które stracić musiały. Jako przy-
kład podam tu lecznice psychiatryczne, 
rozliczane według tzw. osobodnia. 
Mniejsza liczba pacjentów przełożyć się 
musiała na zmniejszenie wpływów. Bez-
powrotne, bo nie sposób ich nadrobić 
w okresach po lockdownie. Nie do końca 
jest jasne, czy i na ile rządzący uwzględ-
nią to w przyszłych rozliczeniach”

Marcin Czech

Jerzy Szafranowicz Tomasz Maciejewski

Krzysztof ŁandaMagdalena  
Władysiuk

Kamila Malinowska


