
Priorytetem na 2022 rok powinno być 
zweryfikowanie nowych ścieżek refundacji, 
zwłaszcza Funduszu Medycznego. Priorytetem 
powinna być onkologia, gdzie obok obszarów dobrze 
zagospodarowanych mamy i takie, które są 
mocno zaniedbane — i na nich właśnie należy 
się skupić. Dużej uwagi wymaga również 
kardiologia. Bezwzględnie potrzebna jest 
nowelizacja ustawy, dostosowująca 
przepisy do zmieniającej się 
rzeczywistości — mówi  
prof. Marcin Czech, prezes PTFe.

1 proc. to dużo czy mało? Tyle mniej wię-
cej polskiego PKB wytwarza sektor produ-
kujący leki i wyroby farmaceutyczne.  Dla 
porównania meble — to 2 proc. a budow-
nictwo — ponad 6 proc. Dlatego budow-
nictwo bywało w przeszłości nazywane 
kołem zamachowym polskiej gospodarki. 
Jednak w dekadzie 2009-2019 mimo 
wzrostu wartości rynku budownictwa, 
jego udział w PKB zmalał o 0,9 pkt proc. 
Jak ktoś ma mniej, to komuś rośnie. Niestety nie jest to ro-
dzimy sektor farmaceutyczny. Krajowi producenci leków 
alarmują, że udział krajowego przemysłu farmaceutyczne-
go w polskim PKB spada, a to oznacza, że coraz bardziej 
uzależniamy się od dostaw z zagranicy.
Unia Europejska po latach letargu obudziła się i przedsta-
wiła w końcu w listopadzie 2020 roku strategię farmaceu-
tyczną dla Europy. W grudniu 2021 kończą się konsultacje 
publiczne tego dokumentu. Dlaczego to ważne? Bo mimo 
ogromnej nadwyżki handlowej (109,4 mld EUR!) genero-
wanej przez sektor, Europa w zakresie produkcji starych 
cząstek jest uzależniona w około 80 proc. od Azji. A często 
są to leki o krytycznym znaczeniu dla obywateli UE. 
W Polsce tymczasem nie tylko brakuje strategii dla tego sek-
tora, ale nawet nie możemy przez lata dokończyć rozmów 
o kształcie refundacyjnego trybu rozwojowego (RTR), który 
i tak nie przekształciłby sektora w koło zamachowe gospo-
darki. Europa stojąca na dwóch nogach (innowacyjnej i ge-
nerycznej) będzie nam zatem odjeżdżała dalej — a polskim 
producentom leków pozostanie ostatnia linia obrony w po-
staci argumentu o bezpieczeństwie lekowym kraju.
Zamiast koła zamachowego będziemy mieli (oby!) koło 
ratunkowe.  

„Siedzę u fryzjera. Panie zaczęły rozmawiać o śmierci. 
Jedna zaczęła płakać. Grunt to dobra atmosfera” — wpis 
jednej z twitterowiczek wiernie oddaje atmosferę drugiego 
tygodnia grudnia, na dwa tygodnie przed Wigilią, która dla 
setek rodzin będzie najsmutniejszą w życiu. 
I nie zmienią tego ani zapowiedzi przymusowych 
szczepień (już od marca), ani „dobre wiadomości”, jakie 
przekazuje minister zdrowia na swoich konferencjach. 
Ci, którzy w pandemii stracili bliskich, wiedzą, że nie bę-
dzie lepiej. O ile w czasie poprzednich fal martwiliśmy 
się o pacjentów z innymi chorobami, którzy nie mają szans na pomoc 
w szpitalach zapchanych zakażonymi, o tyle teraz przywykliśmy do 
myśli, że w środku fali lepiej nie dostać zawału, udaru, mieć pęknię-
tego wyrostka, pęcherzyka do wycięcia czy urazu. Bo można z nimi 
zostać gdzieś na podjeździe dla karetek albo między szpitalami, być 
odsłanym przez zrozpaczonych dyspozytorów. 
A jeśli przyjdzie się z nimi na izbę przyjęć dowolnego szpitala niecovido-
wego, można usłyszeć: „Ja pani nie przyjmę. Mam tu Covid, a pani jest 
ujemna. Nie położę pani z zakażonymi”. Albo: „Pan jedzie do X, bo u nas 
samo zakażeni”. 
Po nocy w sali obserwacyjnej izby przyjęć, z współtowarzyszami cze-
kania, z których jeden okaże się zawałowcem, drugi chorym na Covid, 
a u trzeciej znajdą zbyt późno rozpoznany nowotwór, trudno dziwić się 
Twitterowym wpisom o tym, że „rząd ma krew na rękach”, a „teraz moż-
na tylko patrzeć, jak będziemy umierać”. 
Bo jeśli by rzeczywiście zamierzał działać na rzecz społeczeństwa, a nie 
słupków poparcia, od początku wprowadziłby ograniczenia zalecane 
przez podręczniki zarządzania kryzysowego. To nie pierwsza pandemia 
w historii, a wiedza o wirusach nie pojawiła się wczoraj. Szkoda, że rząd 
regularnie zdaje się o tym zapominać. I — tak, obowiązkowe szczepie-
nia dla pracowników ochrony zdrowia i nauczycieli trzeba było wpro-
wadzić na samym początku. Jeśli rząd nie zdobędzie się na refleksję, 
będzie mógł już tylko liczyć zmarłych.
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Dopiero teraz zauważyłem.  
@NFZ_GOV_PL finansuje 
zdrowie Polaków??? Hm… 
NFZ robi wiele istotnych 
rzeczy i nie mi je wymieniać, 
ale to my pacjenci ze składek 
„finansujemy nasze zdrowie”. 
No, ewentualnie budżet 
z podatków. Sugerowałbym 
inne opisanie swoich zadań…
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CO SIĘ DZIEJE

FAKTY KADRYPRAWO

ABM przyznała 300 milionów na rozwój 
technologii RNA

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na rozwój in-
nowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem tech-
nologii RNA. Jego celem jest wsparcie badań klinicznych i doprowa-
dzenie do uruchomienia produkcji innowacyjnych szczepionek lub 
leków na terenie Polski. Projekty finansowane w ramach konkursu 
mają pięcioletni horyzont czasowy. Granty otrzyma 5 polskich firm:

 ● Adamed Pharma  — 58,5 mln zł
 ● Acellmed  — 18,2 mln zł
 ● Celon Pharma  — 83,5 mln zł
 ● OncoArendi Therapeutics  — 37 mln zł
 ● Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa  
(Grupa Polpharma)  — 93,9 mln zł

Białe Miasteczko online

Podjęliśmy decyzję o zmianie formuły 
„białego miasteczka". Przenosimy główną 
aktywność do sieci; miasteczko zostaje sym-
bolicznie — poinformowała Krystyna Ptok, 
przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Pod-
kreśliła jednocześnie, że postulaty medyków 
nie dotyczą wyłącznie płac, ale także zmiany 
organizacji systemu ochrony zdrowia.

Dramatyczna sytuacja kadrowa w pediatrii

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy 
zorganizował briefing prasowy na temat krytycznej sytuacji kadrowej 
szpitali dziecięcych. Uczestniczący w spotkaniu lekarze odnieśli się 
m.in. do konkretnego przykładu — Uniwersyteckiego Szpitala Dziecię-
cego w Krakowie-Prokocimiu zauważając, że to, co się w nim dzieje 
jest papierkiem lakmusowym i to nie jest tylko lokalny problem. Pod-
kreślali też, że nie ma żadnego dialogu z resortem zdrowia i NFZ.

Dwa razy więcej szczepionek na grypę

W listopadzie do aptek trafiły kolejne transze szczepionek przeciw 
grypie — łącznie ok. 300 tys. sztuk. W sumie w sezonie 2021/22 do 
Polski trafi ok. 4-5 mln dawek, z czego 1,36 mln będzie dostępne 
w aptekach, a 760 tys. zostanie przekazane do zakładów opieki zdro-
wotnej. Pozostała część znajdzie się w dyspozycji Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych.

Senatorowie zaniepokojeni 

Senat przyjął uchwałę w sprawie obecnego 
stanu ochrony zdrowia. Wyraża zaniepokojenie 
kryzysem w ochronie zdrowia i apeluje do rządu 
o pilne podjęcie działań zmierzających do poro-
zumienia z przedstawicielami środowisk me-
dycznych. Senator Beata Małecka-Libera (KO) 
przedstawiając projekt wskazywała, że sytuacja 
w systemie ochrony zdrowia jest „nadzwyczaj 
kryzysowa". Jak mówiła, mamy do czynienia 
z niedofinansowaniem systemu i niedoborem 
kadr, a pandemia „sytuację obnażyła całkowicie". 
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Samorząd przeciw  
przepisom zaostrzającym 
odpowiedzialność lekarzy

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z ros-
nącym niepokojem obserwuje, iż wykony-
wanie zawodu lekarza staje się coraz trud-
niejsze m.in. z uwagi na przepisy, które stale 
zaostrzają odpowiedzialność prawną. 
W związku z rządowym projektem ustawy 
o zmianie ustawy Kodeks karny oraz nie-
których innych ustaw samorząd lekarski 
wskazuje, że jest to kolejna nowelizacja 
w ostatnim czasie, która ma zaostrzyć sank-
cje karne grożące za przestępstwa przeciw-
ko życiu i zdrowiu. NRL podnosi, że wśród 
zmienianych przepisów kodeksu karnego, 
dla których przewidziano surowszą karę, 
znajdują się także przestępstwa nieumyślne, 
które mogą zostać popełnione przez lekarzy 
w trakcie leczenia pacjentów, takie jak nie-
umyślne spowodowanie śmierci czy udziele-
nie kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu 
ciąży z naruszeniem przepisów ustawy, jeśli 
skutkiem jest śmierć kobiety.
„Uzasadniona obawa o utratę wolności, utratę 
prawa wykonywania zawodu czy poniesie-
nie innej surowej kary za działania podjęte 
w celu ratowania czyjegoś życia czy zdrowia 
powoduje, że trudno będzie pozyskać lekarzy 
gotowych do odbycia specjalizacji w dziedzi-
nach medycyny szczególnie narażonych na 
ryzyko zabiegowe oraz lekarzy gotowych do 
wykonywania pracy w warunkach bezpo-
średniego narażenia pacjenta na utratę życia 
czy zdrowia".

Rząd przedłużył program 
rozwoju transplantacji 

Rząd przyjął zmiany w uchwale dotyczącej 
medycyny transplantacyjnej. Narodowy Pro-
gram Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 
zostanie przedłużony na 2022 r. Zwiększą się 
jednocześnie środki przewidziane na jego 
realizację. W przyszłym roku będzie to 75 mln 
zł, czyli o 10 mln zł więcej niż w 2021 r.
Narodowy Program Rozwoju Medycyny 
Transplantacyjnej jest realizowany od 2011 r., 
a jego zakończenie planowane było na 2021 r. 
Jednak — jak zaznaczono w uzasadnieniu 
— ze względu na zabezpieczenie realizacji 
zadań programu konieczne jest jego przedłu-
żenie o rok, czyli do 31 grudnia 2022 r. Budżet 
programu w 2022 r. wyniesie 75 mln zł. Dzięki 
programowi realizowane są przeszczepienia 
komórek, tkanek i narządów pobranych od 
dawców żywych i zmarłych, w tym poprzez 
wsparcie dotyczące inwestycji oraz działal-
ność szkoleniową, edukacyjną i promocyjną.

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

wydawca:  
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REGON: 368041956,  
NIP: 522-309-80-85,  
KRS: 0000690383, 

Malwina Użarowska  
— redaktor
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skład i łamanie: TaKar

Na ogłoszonej przez Clarivate Analytics dorocznej liście najczęś-
ciej cytowanych na świecie uczonych — Highly Cited Researchers 
2021 — znalazły się 6602 osoby, w tym tylko 6 z polskich uczelni. 
Dwie spośród nich są związane z medycyną — to profesorowie 
Piotr Ponikowski i Piotr Rutkowski. Prof. Piotr Ponikowski jest au-
torem 1055 publikacji, które odnotowały 113 588 cytowań. Prof. Piotr 
Rutkowski jest autorem 513 publikacji, które zanotowały 32 281 cy-
towań.

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii 
i jednocześnie prezes Polskiego Towarzy-
stwa Onkologicznego dr Adam Maciejczyk 
został przewodniczącym Krajowej Rady ds. 
Onkologii. Poprzedni szef rady, prof. Maciej 
Krzakowski, zrezygnował po 6 latach jej prze-
wodniczenia. 

Agnieszka Grzybowska-Zalewska została prezesem zarządu Sanofi-
-Aventis sp. z o.o. Dotychczasowa prezes Sanofi w Polsce, Magdalena 
Kruszewska, będzie zarządzać regionem Europy Środkowej i Połu-
dniowej. 

11 firm z branży biotechnologii medycznych po-
wołało do życia Polski Związek Innowacyjnych 
Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Preze-
sem związku została Marta Winiarska.
Założycielami związku są: Ardigen SA, Captor 
Therapeutics SA, Celon Pharma SA, ExploRNA 
Therapeutics SA, OncoArendi Therapeutics SA, 
Polski Bank Komórek Macierzystych SA, PolTREG 
SA, Pure Biologics SA, Ryvu Therapeutics SA, Selvi-
ta SA oraz WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.

Minister Adam Niedzielski powołał zespół do spraw opracowania 
projektu strategii współpracy resortu z organizacjami pacjentów. Skład 
zespołu:

●  przewodniczący — ks. Arkadiusz Nowak, 
prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej;

●  zastępca przewodniczącego — Jakub Bydłoń, 
dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego 
w MZ;

●  sekretarz zespołu — przedstawiciel NFZ
●  Marzanna Bieńkowska — przedstawiciel Biu-

ra Rzecznika Praw Pacjenta.
●  Bożena Borowska — Polski Związek Głu-

chych,
●  Andrzej Brzeziński — Polski Związek Niewidomych,
●  Piotr Dąbrowiecki — Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Ast-

mę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc,
●  Małgorzata Durka — Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”,
●  Piotr Fonrobert — Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,
●  Urszula Jaworska — Fundacja Urszuli Jaworskiej,
●  Dorota Karkowska — Fundacja Ius Medicine,
●  Magdalena Kołodziej — Fundacja MY Pacjenci,
●  Stanisław Maćkowiak — Federacja Pacjentów Polskich,
●  Krystyna Wechmann — Federacja Stowarzyszeń Amazonki,
●  Paweł Wójtowicz — MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na 

Mukowiscydozę,

Krystyna Ptok

Adam Maciejczyk

ks. Arkadiusz Nowak

Marta Winiarska

Beata Małecka-Libera
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Czasy takie, że wchodząc w media społecznościowe wydaje się, że w Polsce dziś 
wszyscy są naukowcami. Piszę to oczywiście w kontekście pojawiających się róż-
nych badań naukowych nad wirusem SARS-CoV-2 i lekami na chorobę przez niego 
wywoływaną.
Proepidemicy analizują kolejne prace, białko spike, mutacje kolca wirusa i rozprawia-
ją o nich z zażartością, jakiej można by było się spodziewać w kręgach naukowych. 
Kiedyś dyskusje naukowe były zażarte. Kiedyś… Dziś, ci którzy powinni zabierać 
w tych dyskusjach głos, bo są naukowcami z krwi i kości, genetykami, immunolo-
gami najczęściej … milczą. Najczęściej głos zabierają domorośli biotechnolodzy po 
akademii Google i … z drugiej strony medialni celebryci. 
Dziś, przy — z przykrością to — piszę mizerii mediów, wystarczy tytuł przed nazwi-
skiem, by zostać sławnym na całą Polskę ekspertem. To nic, że ostatni raz immu-
nologię miał 40 lat temu na studiach, mikroskop kojarzy ze zdjęć. Sam tytuł i obco-
brzmiące słowa wystarczają… i choćby wygadywał wierutne bzdury, nie znajdzie się 
nikt, albo prawie nikt kto by skontrował, zaprotestował … 
Zastanawiali się Państwo. dlaczego tak jest. Dlaczego nie mamy w Polsce dyskusji 
naukowej? Dlaczego debata naukowa nawet na tak kluczowy temat jak pandemia, 
jest tak bardzo ułomna, a w zasadzie jej nie ma, nie toczy się. Może jak to odkryje-
my, zrozumiemy, dlaczego polska nauka jest we wszystkich rankingach tak bardzo 
w tyle? 
Potęga nauki tkwi w umysłach, w dyskusji, podważaniu konsensusu naukowego. To 
nie kwestia sprzętu, infrastruktury … problem leży gdzie indziej i pandemia to boleś-
nie pokazuje. Ale to temat na długą i bolesną … dyskusję, już niekoniecznie naukową.

KOMENTARZE

Decyzje pozytywne Ministra Zdrowia vs 
uchwały Komisji Ekonomicznej ogółem
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Data wejścia w życie pozytywnej decyzji Ministra Zdrowia
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Decyzje pozytywne 
Ministra Zdrowia 163 12 19 34 11 22 4 11 13 37

11

26

70%

Uchwały 
Komisji 

Ekonomicznej

Pozytywne 21 0 6 0 1 2 0 1 0

Negatywne 142 12 13 34 10 20 4 10 13

% negatywnych 87% 100% 68% 100% 91% 91% 100% 91% 100%

Nie radzimy sobie z leczeniem zaburzeń lipidowych. 
Według dostępnych danych odpowiednia opieka 
nad pacjentami z zaburzeniami lipidowymi— czyli by-
cie w tzw. celu terapeutycznym dla cholesterolu LDL 
przez całe życie — może doprowadzić do redukcji 
o nawet 55 proc. przedwczesnych zgonów w Pol-
sce. Tym bardziej dziwi nas to, że gdy wskazujemy na 
błędy w sposobie opieki nad pacjentami, spotykamy 
się wciąż z oporem i brakiem zrozumienia.

W programie Profilaktyka 40+ na liście badań 
umieszczono badanie stężenia cholesterolu całko-
witego we krwi. Sam program nas cieszy — to dobry 
pierwszy krok, ale niezmiernie dziwi, że chodzi o stę-
żenie całkowite cholesterolu, a nie stężenie frakcji 
LDL. Badanie stężenia cholesterolu całkowitego ma 
o wiele mniejsze znaczenie diagnostyczne, a jego 
cena jest porównywalna z oznaczeniem cholesterolu 
LDL. Nie rozumiemy, dlaczego zatem od razu nie 

przeprowadzić tego ostatniego, o wiele bardziej po-
trzebnego w procesie diagnostycznym. 

I kolejny, dość świeży przykład. Program KOS — Za-
wał zasługuje pod wieloma względami na pochwały 
i konieczność włączenia kolejnych ośrodków. Ale 
na pochwałę nie zasługuje sposób kontroli pozio-
mu cholesterolu. Zaplanowano ją dopiero na czas 
12 miesięcy po incydencie i na dodatek oparto się już 
na nieaktualnych wytycznych (stężenie cholesterolu 
LDL <70 mg/dl). Naszym zdaniem to zdecydowanie 
za późno, ponieważ zgodnie z wytycznymi pierwsze 
oznaczenie trzeba zrobić po 4-6 tygodniach i z po-
dobną częstotliwością ponawiać aż do osiągnięcia 
celu terapeutycznego. Im później przeprowadzone 
zostanie badanie, tym mniej szans na wczesne wdro-
żenie odpowiedniego leczenia. A czas podjęcia tego 
leczenia ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia ryzy-
ka ponownego incydentu.

Oprócz statyn, pojawiły się już leki skuteczniej obni-
żające zł frakcje cholesterolu, chociaż rzeczywiście 
są bardzo kosztowne. Na tyle, że wraz z Minister-
stwem Zdrowia zgodziliśmy się, by w ramach progra-
mu lekowego na początek przeznaczane były wy-
łącznie u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią 
i u pacjentów po zawale z ekstremalnym ryzykiem 
wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego. To 
ważne, ponieważ w wielu wypadkach monoterapia 
jest niewystarczająca, potrzebne jest leczenie skoja-
rzone. Program lekowy został obwarowany licznymi 
restrykcjami. Między innymi, pomimo naszych wnio-
sków, nie jest prowadzony w klinikach kardiologii 
interwencyjnej. Wszystko to razem spowodowało, 
że w skali roku skorzystało z niego zaledwie ... 30 pa-
cjentów. Tymczasem według naszych obliczeń 
program powinien objąć nawet 2500 pacjentów 
rocznie. Obecnie jako środowisko apelujemy o prze-
formułowanie programu.

Pandemia COVID-19 zdominowała system ochrony zdro-
wia w mijającym roku. Sparaliżowani strachem rządzący 
podjęli wiele błędnych decyzji. Najwięcej złego przyspo-
rzyło całkowite rozregulowanie rynku pracy za pomocą 
dodatków covidowych. 
Niektórych decyzji w ogóle nie podjęto, odwlekając choćby 
wprowadzenie sieci onkologicznej czy reformę sieci szpi-
tali. Każde opóźnienie tłumaczono pandemią. Co choćby 
w przypadku Funduszu Medycznego jest dosyć kuriozalne, 
bo przecież ustawa o funduszu powstała już w czasie pan-
demii, więc jej twórcy doskonale widzieli, co się dzieje.
To jednak można jeszcze zrozumieć, bo mierzymy się z sy-
tuacją bez precedensu w ciągu ostatnich stu lat. Ale jed-
nocześnie stała się rzecz jeszcze bardziej szkodliwa. Pan-
demia stała się sprawą polityczną i głównym narzędziem 
walki opozycji z rządem. 
Od tej chwili nie ma mowy o merytorycznej dyskusji o sy-
stemie, potrzebnych zmianach czy kierunkach rozwoju. 
Polityczne zacietrzewienie przesłania wszystko. Na progu 
nowego roku naprawdę trudno być optymistą i wierzyć, 
że w polskiej ochronie zdrowia będzie lepiej. Oby tylko nie 
było jeszcze gorzej. 

LEPIEJ JUŻ BYŁO

ŹLE LECZYMY PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI

NAUKOWCY

Krzysztof Jakubiak Mariusz Gierej

Maciej Banach

WYKRES NUMERUMEM NUMERU 

Źródło: Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych
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Przedstawiamy nasz subiektywny i stronniczy Alfabet mZdrowia. Lista 50 osób, które mają duży wpływ na to, co 
się dzieje w systemie ochrony zdrowia. Uporządkowana alfabetycznie, żeby nie było sporów, kto więcej a kto 
mniej ma do powiedzenia. To się zresztą z roku na rok zmienia, ale pewna „grupa trzymająca system" jest w miarę 
stabilna. Niezależnie od aktualnej sytuacji politycznej. 

Arłukowicz Bartosz. Europoseł, jako szef 
europarlamentarnej specjalnej komisji 

do walki z nowotworami, ma w tym temacie 
sporo do powiedzenia. I jak w przypadku ca-
łego Europarlamentu, na mówieniu te wpływy 
się kończą. 

Balicki Marek. Po dłuższym okresie wal-
ki o realne zmiany w polskiej psychiatrii, 

chwilowo się poddał i zrezygnował. Zapewne 
wróci do działania, bo to przykład człowieka, 
któremu naprawdę zależy. Ale to się może stać 
tylko wtedy, kiedy będzie szansa na takie zmiany. 

Banach Maciej, prof. Przestał kierować 
Centrum Zdrowia Matki Polki, ale nadal 

nadaje ton w Polskim Towarzystwie Lipidolo-
gicznym. I przede wszystkim stara się promo-
wać innowacyjne technologie w medycynie 
i zarządzaniu.

Bukiel Krzysztof. Niestrudzony orędow-
nik wolnego rynku i zdrowej konkuren-

cji w ochronie zdrowia. Niektórym wydaje się 
to sprzeczne z funkcją szefa związku zawo-
dowego. Ale to jeden z niewielu ekspertów, 
który konsekwentnie od lat prezentuje takie 
same poglądy. 

Cessak Grzegorz. Wciąż kieruje urzędem 
rejestracji, chociaż dla obecnej władzy 

nie jest politycznie pewny. Kompetencje się 
bronią. Potrafił sprawić, że URPLWMiPB działa 
nowocześnie i skutecznie. Absolutna czołów-
ka polskich urzędów. W rankingu europejskim 
także wysoko. 

Chmielowiec Bartłomiej. Bardzo niedoce-
niony element systemu, jakim jest urząd 

Rzecznika Praw Pacjenta, stopniowo wybija 
się na niezależność. Dzięki niemu i rozważnej, 
skutecznej polityce. Nie robi sobie wrogów. 
Pomaga pacjentom. Czegóż chcieć więcej?

Czauderna Piotr, prof. Mimo przeszkód 
wciąż pomaga prezydentowi we wnikli-

wym spoglądaniu na system ochrony zdro-
wia. Wiele pomysłów profesora mogłoby 
przysporzyć wielu korzyści wielu pacjentom. 
Tylko ktoś musiałby je wprowadzić w życie. 

Czech Marcin, prof. Jako prezes Polskiego To-
warzystwa Farmakoekonomicznego, a jed-

nocześnie były wiceminister i lekarz, powinien 
mieć większy wpływ na kształt polityki lekowej. 
Ale doba ma tylko 24 godziny i trudno się sklo-
nować, żeby pracować pro publico bono.

Duda Andrzej. U nas prezydent nie rządzi 
tylko panuje. Więc chociaż zainicjował 

i doprowadził do utworzenia Funduszu Medycz-
nego, teraz może się tylko zżymać, że fundusz 

Balicki Marek

Gryglewicz Jerzy

Czauderna Piotr

Cessak Grzegorz

Gielerak Grzegorz

Gellert Ryszard

tak naprawdę jeszcze nie działa. Może też wzy-
wać rząd na dywanik. Co w tej sprawie zrobił.    

Fedorowski Jarosław, prof. Jako pre-
zydent Polskiej Federacji Szpitali także 

mógłby odgrywać w systemie większą rolę niż 
obecnie. Jego wybitna kultura osobista i wro-
dzona łagodność sprawiają, że różni ludzie, 
sypiący piasek w tryby, jeszcze się uchowali.  

Gadomski Sławomir. Wiceminister od trud-
nych zadań i ciężkiej roboty. Ordery za je-

go osiągnięcia (NSO, plan dla chorób rzadkich) 
zwykle przypinali sobie inni. Gdyby tylko mu 
pozwolić działać, w systemie byłoby znacznie 
lepiej. Nie każdy jednak to dostrzega.

Gałązka-Sobotka Małgorzata. Przenikliwe 
spojrzenie na problemy systemowe po-

łączone z analitycznym podejściem. Dzięki 
temu jest jedną z niewielu osób, które rozu-
mieją jak ten system działa i dlaczego jesz-
cze nie upadł. BTW, dzięki niej NFZ ma ludzką 
twarz. 

Gellert Ryszard, prof. System kształcenia 
podyplomowego jest ulubionym chłop-

cem do bicia. Ale trzeba przyznać, że zmia-
ny na lepsze są widoczne. CMKP się zmienia 
a profesor niezmiennie powtarza, że trzeba 
dbać o swoje nerki. 

Gielerak Grzegorz, prof. gen. Potrafi połą-
czyć wojskową dyscyplinę z otwartością 

na innowacje i nowe technologie. Niektórym 
cenzorom nie w smak, że nie idzie za głów-
nym nurtem. Od lat należy do kandydatów na 
ministra zdrowia. Wcześniej czy później...

Grodzki Tomasz, prof. Trzecia osoba 
w państwie nie jest bynajmniej trzecią 

osobą w polskiej medycynie. Senat odgrywa 
w ochronie zdrowia podobną rolę jak Parla-
ment Europejski w polityce unijnej. Czyli mo-
że sobie pogadać, nawet coś uchwalić, ale 
decyzje zapadają gdzie indziej — albo w Ber-
linie, albo na Nowogrodzkiej.  

Gryglewicz Jerzy. To druga z nielicznych 
osób, które rozumieją, jak system dzia-

ła i dlaczego jeszcze działa. Wie również, co 
należałoby zrobić, żeby działał lepiej. Ta wie-
dza jest nawet publicznie dostępna w posta-
ci strategicznego dokumentu. Który minister 
z tego skorzysta?

Grzesiowski Paweł. Nieco samozwańczy, 
ale tym niemniej wyrazisty i mocny lider 

kampanii na rzecz szczepienia się szczepion-
kami. Niektórzy korzystają z jego wiedzy, pro-
sząc o poradę. Inni zamykają przed nim drzwi 
— może boją się faktów.  

Horban Andrzej, prof. Przez pewien 
czas był głównym rzecznikiem rzą-

du w sprawach walki z pandemią. Ale potem 
drogi się rozeszły i jakoś zniknął z ekranów. 
Zapewne jego opinie przestały pasować do 
rządowych koncepcji. Tym gorzej dla tych 
koncepcji.

Hryniewiecki Tomasz, prof. Jego insty-
tut — to jedna z najnowocześniejszych 

placówek. Samo się nie zrobiło, tylko ciężką 
pracą i dużym kosztem. Lubi pracować poza 
światłami jupiterów, ale pilotaż sieci kardiolo-
gicznej nie jest zadaniem, przy którym to jest 
możliwe. Już kardiolodzy o to zadbają.

Juszczyk Grzegorz. Od kilku lat młody lider 
bardzo starego instytutu. Walka z wiecz-

ną zmarzliną wciąż nie pozwala mu rozwinąć 
skrzydeł. Ale potrafił przyspieszyć analizy epi-
demiologiczne. Świetne pomysły na kampa-
nie prozdrowotne. 

Korycińska Dorota. Liderka federacji on-
kologicznych organizacji pacjenckich. 

Są w niej przede wszystkim te osoby, któ-
re ucieszy zmiana rządu. Co nastąpi kiedyś, 
na pewno. W oczekiwaniu, słusznie walczą 
o prawa pacjentów. 

Krajewski Jacek. Skutecznie pilnuje spo-
koju i bezpieczeństwa POZ. Lekarze ro-

dzinni nie mają jednak dobrej prasy, ponieważ 
przed pandemią uciekli w teleporady. Czeka 
go walka o utrzymanie status quo, czyli stawki 
kapitacyjnej. Na dłuższą metę nie do utrzy-
mania.

Kraska Waldemar. Wiceminister, który 
ma właściwie tylko jedno zadanie, czyli 

walkę z pandemią. Na razie koronawirus górą. 
Ale w tym nie ma zbyt wiele jego winy, bo to 
co może, robi dobrze. Tylko nie wszystko mo-
że. Ma szefów, którzy wiedzą lepiej.

Krzakowski Maciej, prof. Najważniejszy 
onkolog, i to nie z racji funkcji, ale prze-

de wszystkim  autorytetu, wiedzy i osobowo-
ści. Całe środowisko stanęło za nim murem, 
kiedyś coś, ktoś, do czegoś się przyczepił. 

Latos Tomasz. Kieruje sejmową komi-
sją zdrowia w taki sposób, że posłowie 

uchwalają to, co jest potrzebne (rządowi). 
Najgłośniejszą dyskusję i najgorętszy spór 
potrafi rozładować z dystansem i spokojem. 
Najgorszego agresora pokona uśmiechem, 
czasami makiawelicznym.

Maciejczyk Adam. Drugi tytan pracy 
i pierwszy rybak polskiej onkologii. 

Tkana od lat sieć nadal obejmuje tylko czte-
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ry województwa. Tylko dlatego że ci wyżej 
— wiedzą lepiej. Gdyby to od niego zależało, 
już dawno pokrywałaby cały kraj. Ale w on-
kologicznej mętnej wodzie inni chcą łowić 
swoje sumy.  

Maćkowiak Stanisław. Jeden z ojców 
planu dla chorób rzadkich. Kolejny 

przypadek, że ktoś jest za grzeczny i sympa-
tyczny. Gdyby chciał/potrafił kogoś mocniej 
op...ić, parę spraw na Miodowej posunęłoby 
się do przodu. Albo nie, bo bywają ludzie głusi 
na głos rozsądku. 

Małecka-Libera Beata. Merytorycz-
na, z dużą wiedzą i klasą. Po kryzysie 

wewnątrzpartyjnych relacji zbudowała sobie 
pozycję głównego eksperta ds. ochrony zdro-
wia w opozycji. Niestety, czasami jest zbyt 
polityczna i zbyt totalna w swoich wypowie-
dziach. Ale zna fakty. I to najważniejsze.

Matyja Andrzej, prof. Niekwestionowany 
przywódca polskich lekarzy, a przy-

najmniej tej ich części, która swoje sympatie 
polityczne lokuje w opozycji. Niezależnie od 
politycznych konotacji, jego argumenty są 
zazwyczaj nadzwyczaj merytoryczne i trudne 
do obalenia. 

Miłkowski Maciej. Doceniany przez na-
wet najbardziej biznesowo nastawio-

nych przedstawicieli firm farmaceutycznych. 
Ogarnia wszystkie tematy, nie boi się podej-
mować decyzji refundacyjnych idących dalej 
niż wnioski. Twadry negocjator, ale przyjmuje 
racjonalne argumenty.

Morawiecki Mateusz. Dużo mó-
wi o zmianach w systemie ochrony 

zdrowia. Przeważnie bardzo gladko i w cza-
sie przyszłym. Ale przy wymienianiu faktów 
dokonanych czy decyzji podjętych, doradcy 
układający przemówienia mają kłopot. Życie 
bezlitośnie weryfikuje obietnice. 

Niedzielski Adam. Bardziej niż ministrem 
zdrowia jest ministrem do spraw pan-

demii i szczepień. Szkoda, że nie odtworzył 
rady naukowej przy swoim urzędzie. Prze-
konałby się, że w polskiej medycynie jest sto 
kilkadziesiąt specjalizacji, nie tylko choroby 
zakaźne. 

Niżankowski Rafał, prof. Od lat kieruje 
Radą Przejrzystości, na którą wielu na-

rzeka — że zachowawcza, że niepotrzebnie 
weryfikuje fakty dawno zweryfikowane przez 
najtęższe na świecie głowy z FDA czy EMA. 
Ale przy Komisji Ekonomicznej to i tak awan-
garda innowacji.

Nowak Arkadiusz, ks. Od lat zasłużenie 
uważany za jednego z najważniejszych 

liderów ruchu pacjenckiego. Został szefem 
zespołu ds. kontaktów resortu z pacjentami. 
Może uda się urzędnikom wytłumaczyć, że 
powinni zrobić rachunek sumienia i postano-
wić poprawę.

Nowak Filip

Hryniewiecki Tomasz 

Ochman Maria.

Rulkiewicz Anna

Sierpiński Radosław

Miłkowski Maciej

Nowak Filip. Niesłychanie merytoryczny 
szef NFZ. To on jest prawdziwym za-

stępcą ministra i jego prawą ręką. Powinien 
jednak czasami zaprotestować, kiedy dosta-
je kolejne zadania. Czy płatnik powinien np. 
zastąpić CMJ w monitorowaniu jakości? Ma-
ło kto, poza NFZ i MZ, tak uważa. 

Ochman Maria. Przykład osoby, która mo-
że i potrafi wywrzeć na system znacznie 

większy wpływ niż to się komukolwiek wyda-
je. Niedoceniana. Ale ma mocne relacje z naj-
ważniejszymi osobami w państwie, jeszcze 
z czasów komuny i Okrągłego Stołu.

Piecha Bolesław. Szara eminencja koalicji 
rządowej. Kiedy przychodzi do konstru-

owania przez PiS programu zmian w ochronie 
zdrowia, zawsze zajmuje się tym jakiś nie-
wielki, kilkuosobowy zespół. Wśród tych kilku 
osób zawsze jest dla niego miejsce.

Piskorski Marcin. Skutecznie reprezentu-
je sieci apteczne, budując przeciwwa-

gę dla tradycyjnie rozumianego aptekarstwa. 
Coraz częściej okazuje się, że wszystkie ap-
teki — i sieciowe, i prywatne — mają wspól-
ne interesy. Jak prowadzenie szczepień czy 
opieka farmaceutyczna. 

Piotrowska-Rutkowska Elżbieta. Jako li-
der samorządu aptecznego od lat sku-

pia się na utrzymaniu tradycyjnego modelu 
aptekarstwa w opozycji do sieci aptecznych. 
Coraz częściej okazuje się, że wszystkie ap-
teki — i sieciowe, i prywatne — mają wspólne 
interesy...

Ponikowski Piotr, prof. Jeden z zaledwie 
sześciu przedstawicieli polskich uczelni 

na liście najczęściej cytowanych naukowców 
na świecie. Odnosi także sukcesy jako promo-
tor młodych doktorantów i habilitantów. Jest 
żywym dowodem, że bieganie — to najlepsza 
prewencja chorób sercowo-naczyniowych.

Ptok Krystyna. Mocno zaangażowała się 
w Białe Miasteczko 2.0, które jednak za-

kończyło się fiaskiem. Przez cały czas prote-
stu podkreślała, że o ochronie zdrowia trzeba 
rozmawiać z premierem a nie obecnym mini-
strem. No i nie porozmawiała. 

Rej Irena. Jak sama słusznie podkreśla, 
bierze udział w zmianach systemo-

wych od zawsze. Mocno broni interesów 
przemysłu farmaceutycznego. Czasami 
zdarza się jej wyjść z siebie i stanąć obok. 
Bywa określana mianem lobbystki. To zwy-
kle wówczas, gdy komuś brakuje argumen-
tów w dyskusji.

Rulkiewicz Anna. Liderka prywatnego 
sektora. Niesamowicie aktywna. Po-

trafiła błyskawicznie przywołać do porządku 
rząd, kiedy zaczął zarzucać prywatnym pla-
cówkom, że nie pomagają w walce z pade-
mią. Liczy się z nią i minister, i premier. Może 
kiedyś zaczną się jej bać.

Sierpiński Radosław. Zarządza ogrom-
nym budżetem na badania. W związku 

z tym ma teraz samych przyjaciół. Każdy 
profesor, każdy ośrodek ma nadzieję coś 
uszczknąć. Ale skuteczność i przejrzystość 
wydawania pieniędzy ABM budzi podziw. 
Dlatego nie każdy będzie zadowolony.

Sutkowski Michał. Talent medialny i za-
pał do edukacji społecznej uczyniły 

z niego najbardziej rozpoznawalnego le-
karza. Wzorowo prowadzona praktyka 
POZ nie przeszkadza mu w pracy z media-
mi. Oby się to nie skończyło awansem na 
jakieś urzędnicze stanowisko, bo pacjenci 
będą niepocieszeni.

Szumowski Łukasz, prof. Po odejściu ze 
stanowiska wrócił do Anina, ale jed-

nocześnie wypełnia obowiązki posła rzą-
dzącej koalicji. O dziwo, nie jest członkiem 
poselskiej komisji zdrowia. Szkoda, bo byli 
ministrowie zawsze przydawali jej kolorytu 
i podnosili jakość dyskusji.   

Tombarkiewicz Marek. Jeden z nie-
wielu byłych wiceministrów zdrowia, 

którego wiedza i doświadczenie nadal jest 
wykorzystywane z publicznej instytucji, 
z korzyścią dla systemu. Po uporządkowa-
niu jednego instytutu być może przyjdzie 
kolej na nowe wyzwania.

Topór-Mądry Roman. Na pierwszej linii 
walki o dostępność innowacji trzyma 

się konkretów, weryfikuje każdy dokument 
i każde badanie. Niektórzy uważają, że zbyt 
często poszukuje dziury w całym. Listy inno-
wacyjnych i wartościowych technologii to 
był duży wysiłek — czekamy na jego efekty.

Walewski Jan, prof. Nie boi się ot-
warcie komunikować świętej za-

sady: najpierw martwimy sie o pacjenta, 
a potem o pieniądze. Rachunek wyników 
instytutu to potwierdza. Bodaj połowa 
wniosków RDTL była na początku roku 
składana przez NIO. Dopiero potem inni 
poszli za jego przykładem. Takich dyrekto-
rów nam potrzeba.

Waśko Bernard. Unika rozgłosu 
i działa z drugiego planu. Wypra-

cował likwidację limitów w opiece spe-
cjalistycznej. Otwarty na argumenty, ale 
zbyt zajęty — jako jedyny zastępca prezesa 
— żeby się spotykać z tymi, którzy czeka-
ją w kolejce, żeby się z nim spotkać. Nic 
dziwnego, że jego priorytetem są kolejki. 

Wechmann Krystyna. Ceniona za 
klasę, uśmiech i styl bycia. Podzi-

wiana za osiągnięcia sportowe w wioślar-
stwie. Ma znakomite relacje z rządzącymi 
w różnych urzędach i pałacach. Czasami 
jednak bywa za grzeczna, nie daje rady 
wycisnąć szybkich decyzji. Unity narzą-
dowe są więc ciągle in statu nascendi. Nie 
tylko w raku piersi.
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FUNDUSZ MEDYCZNY

Mateusz Morawiecki

Po spotkaniu z prezyden-
tem, premier Mateusz Mo-
rawiecki wypowiadał się 
o Funduszu Medycznym jak 
o czymś co dopiero zacznie 
działać — „Ten fundusz, jako 
część większej całości, bę-
dzie służył z jednej strony 
do poprawy pediatrii, ale 
także poprosiłem ministra 
zdrowia, aby w najbliższych 
18 miesiącach poświęcił 

szczególnie dużo uwagi w poprawę jakości pro-
cedur, a także infrastruktury medycznej w ramach 
Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych". 

Adam Niedzielski

W podobnym tonie wypo-
wiedział się minister Adam 
Niedzielski — „W tym sensie 
bardzo się cieszę, że mamy 
taki instrument, taki wehikuł 
w postaci Funduszu Me-
dycznego, bo naprawdę 
pozwala nam on — i to jest 
najważniejsze — w sposób 
kompleksowy zapewnić 
wsparcie dla systemu opieki 

zdrowotnej, rozwiązywać problemy w sposób 
kompleksowy. W mojej ocenie wprowadzenie 
Funduszu Medycznego było bardzo dobrym po-
sunięciem. To środki finansowe, które z jednej 
strony realnie wzmacniają, a z drugiej — ukierun-
kowują rozwój systemu opieki zdrowotnej, po-
zwalają nam lepiej zarządzać".

Sławomir Gadomski

Z kolei wiceminister zdrowia 
Sławomir Gadomski zdra-
dził nieco konkretów — że 
rozmawiano także o wska-
zaniu kolejnych obszarów, 
które mogłyby być finanso-
wane z Funduszu Medycz-
nego, jak np. obszar doty-
czący diagnostyki genetycz-
nej — „Tutaj konkluzje są 
pozytywne. Była pełna zgo-
da ekspertów, że w zakresie 

diagnostyki genetycznej Fundusz Medyczny móg-
łby wspierać procesy wczesnej diagnostyki cho-
rób rzadkich, czy onkologii".

Wiceminister Gadomski powiedział, że w ob-
szarze terapii lekowych środki nie zostały jeszcze 
wydane ze względu na „procesy eksperckie, pro-
cesy ocenne" — „Trwają obecnie pewne procesy 
negocjacyjne, które prowadzimy. Dobre informa-
cje są takie, że być może jeszcze w tym miesiącu 
zakończymy jeden lub dwa procesy i te techno-
logie lekowe mamy nadzieję wejdą do refundacji. 
Szacunek dla tych technologii, które wskazaliśmy 
na listach — pięć w ramach technologii innowa-

cyjnych, 14 w ramach technologii lekowych o wy-
sokiej skuteczności klinicznej — wskazuje, że jeżeli 
wszystkie negocjacje zakończyłyby się sukcesem, 
jeśli firmy farmaceutyczne chciałyby w ogó-
le przystąpić do tych postępowań, to nie starczy 
środków Funduszu Medycznego na sfinansowa-
nie tych terapii, bo są one bardzo drogie".

Sławomir Gadomski przypomniał, że Fundusz 
Medyczny — to 4 mld zł rocznie. „Oczywiście nie 
wydamy tych środków w roku 2021 i nie wydamy 
ich w roku 2022, jesteśmy tego w pełni świado-
mi, że jest to kwota rozruchowa, której nie jeste-
śmy w stanie uruchomić. Natomiast trzeba jasno 
podkreślić, że środki z Funduszu Medycznego nie 
przepadają, one przechodzą na lata kolejne i my, 
budując wieloletni plan finansowy funduszu, już 
zakładamy, że w 2024 r. a może nawet wcześ-
niej (...) plan wydatkowania może być wyższy niż 
4 mld" — zaznaczył. Dodał, że plan roczny może 
wynosić nawet 6 mld zł.

Wiceminister Gadomski zapowiedział, że re-
sort chce w przyszłym roku ogłosić konkurs na 
wsparcie infrastruktury między innymi w obsza-
rze onkologii i opieki długoterminowej — „Dzisiaj 
ogłosiliśmy pierwszy ogromny w skali Ministerstwa 

Podsumowanie dotychczasowych efektów działania Funduszu Medycznego nie napawa 
optymizmem. W obszarze refundacji nowych terapii nie przyniósł żadnych przełomowych 
decyzji. Zdecydowana większość środków, którymi dysponował w roku 2020 i 2021  
pozostaje niewykorzystana. Sytuacją funduszu zainteresował się sam inicjator jego powstania, 
czyli prezydent Andrzej Duda, zapraszając na rozmowę na ten temat premiera i ministra zdrowia. 

Zdrowia program wsparcia infrastruktury w ob-
szarze pediatrii". Przeznaczono na ten cel 2 mld 
zł. Minimalna wartość projektu w pediatrii wynosi 
50 mln złotych, a maksymalna — 300 mln zł. 

„W następnym roku chcemy ogłosić konkurs 
na infrastrukturę szpitali ogólnopolskich wyso-
kospecjalistycznych. To też alokacja 1 mld złotych. 
W zakresie infrastruktury, po tym pierwszym kon-
kursie, który dzisiaj mamy przyjemność ogłosić, 
rozpędzamy się. Każdy kolejny będzie łatwiejszy" 
— powiedział wiceminister Gadomski. Przyszło-
roczne konkursy w obszarze opieki długotermi-
nowej i geriatrycznej wyniosą łącznie 760 mln 
złotych — „700 mln złotych na opiekę długoter-
minową, 60 mln złotych na opiekę geriatryczną. 
To są rekordowe dofinansowania". Dodatkowo, jak 
mówił, z początkiem roku ma zostać ogłoszony 
konkurs na wymianę łóżek szpitalnych na kwotę 
250 mln złotych.

Piotr Czauderna

Natomiast szef prezyden-
ckiej Rady ds. Ochrony 
Zdrowia prof. Piotr Czauder-
na podkreślał, co udało się 
dzięki funduszowi zrobić 
— „wartość aneksów podpi-
sanych przez świadczenio-
dawcami na bezlimitowe 
działania medyczne z zakre-
su leczenia dzieci i młodzie-
ży to kwota bliska 700 milio-
nom, a wraz z czwartym 

kwartałem może zbliżymy się nawet do 900 mln". 
Dzięki braku limitów Światowe Centrum Słuchu 
w Kajetanach praktycznie zlikwidowało kolejki na 
wszczepienia procesorów słuchu i implantów śli-
makowych u dzieci — „Na początku roku ta kolej-
ka była kilkuletnia, dzisiaj praktycznie się to dzieje 
na bieżąco. Centrum jest w tej chwili ośrodkiem, 
który na świecie wykonał najwięcej takich wyso-
kospecjalistycznych operacji".

Profesor Czauderna zwracał uwagę, że to-
czą się negocjacje z firmami farmaceutyczny-
mi w obszarze leków innowacyjnych — „Mając 
świadomość, że fundusz ma środki, staramy się 
myśleć o rozszerzeniu zadań. To jest kwestia 
finansowania diagnostyki molekularnej, gene-
tycznej u dzieci w chorobach rzadkich, ale rów-
nież u dorosłych, a także w hematologii i onko-
logii dziecięcej. Bez tego nie ma nowoczesnego 
rozpoznania i właściwego leczenia. To nam po-
zwoli iść w kierunku personalizacji leczenia, czyli 
dopasowywania terapii do pacjenta". Kolejnym 
zadaniem, które według prof. Czauderny mo-
że być finansowane w ramach Funduszu Me-
dycznego jest szczepienie kolejnych roczników 
dziewczynek przeciw HPV — „To w znaczącym 
stopniu obniża częstość powstawania raka szyj-
ki macicy, których mamy w Polsce dużo i mamy 
ciągle wysoką śmiertelność".

Andrzej Duda

APEL O ZMIANY  
W FUNDUSZU MEDYCZNYM
Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz grupa organizacji pacjentów 
zwróciły się do ministra zdrowia o dokonanie zmian w funkcjonowaniu 
Funduszu Medycznego. Apelują m.in. o przekazanie niewykorzystanych 
środków w formie dotacji do NFZ, zwiększenie przejrzystości działania 
funduszu oraz o nowelizację ustawy.

Twórcy apelu zwracają uwagę, że dotychczas wykorzystano bardzo nie-
wielką część środków będących w dyspozycji Funduszu Medycznego. 
W zestawieniu z dużym zakresem niezaspokojonych potrzeb zdrowot-
nych polskich pacjentów uznają ten fakt za „niezrozumiały”. Sygnatariu-
sze apelu podkreślają także, że planowane wydatki Funduszu Medycz-
nego na 2022 r. są również bardzo niskie. Zdaniem sygnatariuszy apelu, 
wprowadzenie ustawy o Funduszu Medycznym doprowadziło do ogra-
niczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ.

Proponują:

 ●Zwiększenie środków pozostających w dyspozycji subfunduszu profilak-
tyki zdrowotnej;
 ●Przedstawienie opinii publicznej informacji o podziale środków pomiędzy 
subfundusze oraz poddanie konsultacjom publicznym strategii wydatko-
wania tych środków;
 ●Przeznaczenie środków Funduszu Medycznego niewykorzystanych 
w 2020 r. i 2021 r. na dotację celową do Narodowego Funduszu Zdrowia;
 ●Rozpoczęcie prac nad projektem nowelizacji ustawy o Funduszu Me-
dycznym.

Apel podpisały: Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Fundacja MY Pa-
cjenci, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna, Polskie Towarzystwo Stomij-
ne POL-ILKO, Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowy-
mi SANITAS oraz Porozumienie Organizacji Kardiologicznych.
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FUNDUSZ MEDYCZNY

NIEWYKORZYSTANE MILIARDY 

Irena Rej

Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia, w okresie styczeń-
-wrzesień 2021 r. na Fundusz Medyczny wydano jedynie 171 mln zł 
z 1,8 mld zł zaplanowanych na ten cel w budżecie. Jednocześnie 
limit wydatków na cały rok był ponad dwukrotnie większy, wyno-
sząc 4,2 mld zł. Informacja o niewykorzystanych miliardach zło-
tych przeznaczonych na ten cel wzbudziła nasze duże zaniepoko-
jenie. Jest to działanie niezrozumiałe w kontekście niezaspokojo-
nych pilnych potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów.

Ze względu na całkowitą bezwładność w odniesieniu do wy-
datkowania środków przeznaczonych na Fundusz Medycz-

ny, do dyspozycji Ministra Finansów pozostaje 6 mld zł. Popieramy apel Federacji 
Przedsiębiorców Polskich i organizacji pacjenckich, aby niewykorzystane środki 
trafiły w formie dotacji do NFZ. Jak najszybciej powinny rozpocząć się prace nad 
nowelizacją tej ustawy. Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” w najbliższym czasie 
udostępni postulaty w tym zakresie. Strona społeczna powinna mieć możliwość 
wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących tej regulacji. Tylko jawność i przejrzy-
stość wydatkowania tych pieniędzy pozwoli na zapewnienie realnej pomocy tysią-
com pacjentów.

W ramach Funduszu Medycznego do tej pory nie udostępniono nowych technologii 
lekowych, a Ministerstwo Zdrowia znacznie okroiło listę leków o wysokiej skuteczności 
klinicznej. Ostatecznie znalazło się na niej tylko 14 terapii z pierwotnej liczby 35 pozycji. 
Doceniamy fakt, że innowacyjne leki są w Polsce wprowadzane do refundacji, jednak 
dzieje się to wciąż ze znacznym opóźnieniem — często kilku lat w porównaniu do sy-
tuacji w innych państwach Unii Europejskiej. Fundusz Medyczny miał służyć skróceniu 

tego okresu, jednak rozpatrywanie wniosków na podstawie nowych przepisów okazało 
się wyjątkowo czasochłonne. Dość powiedzieć, że po roku od wejścia w życie ustawy 
ani jeden pacjent nie dostał leku z wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie 
innowacyjności lub wysokiej wartości klinicznej.

W ustawie o Funduszu Medycznym znalazło się wiele innych działań, m.in. Ratunkowy Do-
stęp do Technologii Lekowych (RDTL). Już teraz wiemy, że wykorzystano zaledwie 35 proc. 
pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Powody niepowodzenia RDTL znajduję w przyczy-
nach administracyjnych oraz braku odpowiedniej komunikacji. Problemem wielu zapisów 
legislacyjnych jest ich poziom skomplikowania. Procedura powinna być zrozumiała dla in-
teresariuszy na każdym szczeblu, a proces podejmowania decyzji możliwie szybki, zwłasz-
cza, że mówimy o sytuacjach wymagających błyskawicznego działania na ratunek.

Jednocześnie dostrzegamy duże dysproporcje pomiędzy wykorzystaniem środków RDTL 
w poszczególnych województwach. W mojej opinii konieczne jest regularne podawanie 
informacji o poziomie wykorzystanych środków do publicznej wiadomości właśnie na po-
ziomie regionalnym. Duże utrudnienie dla szpitali stanowi również ograniczenie RDTL tylko 
do określonego poziomu referencyjności szpitala (pierwszy i drugi) oraz lista leków, które 
nie mogą być stosowane w ramach RDTL. Jeżeli procedura jest z założenia ratunkowa, 
powinna obejmować wszystkie dostępne terapie i dla wszystkich potrzebujących. W po-
wyższych obszarach należy niezwłocznie dokonać niezbędnych zmian.

Przykład Funduszu Medycznego pokazuje, że potrzebna jest większa empatia po stro-
nie rządzących, która pozwoli poprawić sytuację w ochronie zdrowia. Musimy mówić 
głośno o problemach, by doprowadzić do realnych zmian, które pozytywnie wpłyną 
na sytuację chorych. 

USTAWA DOPROWADZIŁA DO OGRANICZENIA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

Wojciech Wiśniewski

Według prognozy przychodów Na-
rodowego Funduszu Zdrowia na 
lata 2021-2023 wartość dotacji 
podmiotowej na finansowanie 
świadczeń opieki zdrowotnej wy-
nosiła 8,88 mld zł. Kwota ostatecz-
nie przekazana na ten cel była o po-
nad 6 mld zł niższa — środki w takiej 
wysokości NFZ przeznacza rocznie 
na finansowanie ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej. Oznacza to, 
że z powodu łącznego działania za-

pisów ustaw o minimalnych nakładach na ochronę zdro-
wia oraz sposobie finansowania Funduszu Medycznego, 
ustawa o Funduszu Medycznym doprowadziła do ograni-
czenia finansowania świadczeń dla pacjentów. 

Zgodnie z ustawą o Funduszu Medycznym minimal-
ny poziom nakładów na realizację jego zadań wyno-
si: 2 mld zł w 2020 roku, 4,2 mln zł w 2021 roku oraz 
4,2 mld zł w 2022 roku. Co oznacza, że łączna kwota 

planowanych wydatków Funduszu Medycznego w la-
tach 2020-2022 wynosi 10,4 mld zł.

Według publicznie dostępnych informacji z Funduszu 
Medycznego w 2020 roku nie wydano ani złotówki, 
w 2021 roku wydano dotychczas około 750 mln zł. 
Według planów budżetowych resortu zdrowia, w przy-
szłym roku będzie wydane 2,21 mld.

A zatem z sumy 10,4 mld będącej do dyspozycji Fun-
duszu Medycznego w latach 2020-2022 wykorzysta-
nych zostanie najwyżej 28 proc. Pozostałe pieniądze 
pozostaną na kontach bankowych. Zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych, niewydatkowane środki z fun-
duszu celowego (czyli m.in. Funduszu Medycznego) 
znajdują się na rachunkach bankowych Banku Gospo-
darstwa Krajowego lub Narodowego Banku Polskiego. 

Wszystkie dostępne informacje wskazują, że projekt 
nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym będzie 
przedłożeniem prezydenckim. Oznacza to brak kon-

sultacji publicznych. Z tego powodu szczególnego 
znaczenia nabiera otwartość Kancelarii Prezydenta 
na uwagi partnerów społecznych w najbliższych ty-
godniach. Mam nadzieję, że do pierwszych spotkań 
w tej sprawie dojdzie niebawem.

Wykorzystanie budżetu Funduszu Medycznego

Dotacja z budżetu  
na Fundusz  
Medyczny

Kwoty wydane w ramach 
Funduszu Medycznego

2020 2 mld zł 0

2021 4,2 mld zł dotychczas ok. 739 mln zł  
(670 mln — pediatria, 
60 mln — RDTL, 9 mln  
na świadczenia za granicą)

2022 4,2 mld zł 2,21 — według projektu 
ustawy budżetowej

suma 10,4 mld zł 2,949 mld zł (28 proc.)

Wydatki na RDTL w 2021 roku

20212021 StyczeńStyczeń LutyLuty MarzecMarzec KwiecieńKwiecień MajMaj CzerwiecCzerwiec LipiecLipiec SierpieńSierpień WrzesieńWrzesień PaździernikPaździernik

Planowane wydatki na RDTL (tys. PLN)Planowane wydatki na RDTL (tys. PLN) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 161 388161 388

Wydatki miesięczne (tys. PLN)Wydatki miesięczne (tys. PLN) 00 3 3263 326 5 6975 697 9 1259 125 7 1837 183 -3 168-3 168 9 7749 774 7 7307 730 9 8249 824 9 3569 356

Wykonanie narastająco (tys. PLN)Wykonanie narastająco (tys. PLN) 00 3 3263 326 9 0249 024 18 14918 149 25 33125 331 22 16322 163 31 93731 937 39 66639 666 49 49049 490 58 84658 846

% wykonania całkowitego maksymalnych % wykonania całkowitego maksymalnych 
wydatków na  RDTLwydatków na  RDTL

-- 2%2% 6%6% 11%11% 16%16% 14%14% 20%20% 25%25% 31%31% 36%36%

źródło: Public Policy

źródło: Public Policy
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POSTULATY

TELEMONITORING URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH 

Jarosław Kaźmierczak

„Układy do elektroterapii kardiolo-
gicznej — to w większości przypad-
ków urządzenia ratujące życie. Aby 
wszczepione pacjentom układy 
właściwie spełniały swoją funkcję, 
muszą być regularnie kontrolowa-
ne. Kontrole w ośrodku są zwykle 
planowane w cyklu co kilka-kilkana-
ście miesięcy, jednak do optymalnej 
opieki taki tryb powinien być uzu-
pełniony o możliwość stałej zdalnej 
kontroli urządzenia i stanu pacjenta. 

Temu służy telemonitoring urządzeń wszczepialnych. 
Pandemia COVID-19 pokazała, że świadczenie to jest 
bezwzględnie potrzebne pacjentom, ale także ośrodkom 
i systemowi opieki zdrowotnej” — mówi prof. Jarosław 
Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

OPIEKA DIABETOLOGICZNA

Forum ekspertów do spraw cukrzycy powołane przez Pol-
skie Stowarzyszenie Diabetyków wypracowało rekomen-
dacje zmian w zakresie opieki diabetologicznej. Obejmują:

1.  Przeznaczenie przynajmniej części wpływów z opła-
ty cukrowej na leczenie, czyli prewencję, profilaktykę, 
edukację chorych na cukrzycę, a także na nowe tera-
pie i profilaktykę powikłań

2.  Edukacja diabetologiczna powinna być finansowana 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia

3. Edukacja powinna być dostępna dla wszystkich pa-
cjentów, niezależnie od wieku

4. Zwiększanie zaangażowania pielęgniarek diabetolo-
gicznych oraz edukatorów w opiece nad pacjentem

5.  Sukcesywne zwiększanie dostępu do nowoczes-
nych leków i technologii, zgodnie z międzynarodo-
wymi standardami

6. Zapobieganie powikłaniom, zapewnienie dostępu 
do ich właściwego leczenia 

7. Dostosowanie kryteriów refundacji leków do między-
narodowych standardów

8. Wykorzystanie opieki farmaceutycznej nad pacjenta-
mi z cukrzycą

PROGRAMY LEKOWE W ONKOLOGII

Maciej Krzakowski

Dwudniowa konferencja Programy 
Lekowe w Onkologii”, prowadzo-
na przez prof. Macieja Krzakow-
skiego i prof. Jacka Jassema zgro-
madziła czołowych klinicystów 
zajmujących się rozpoznawaniem 
i leczeniem nowotworów, a także 
przedstawicieli najważniejszych 
urzędów i organizacji pacjentów. 
Najważniejsze wnioski:
● zasady tworzenia i zapisy wielu 
programów lekowych w onkologii 

wymagają licznych zmian i korekt, które w dużej mierze 
są stosunkowo drobne, nie wymagają zmian legislacyj-
nych, nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów, a za-
tem mogłyby zostać wprowadzone szybko i sprawnie
● co najmniej kilka aktualnie działających programów 
lekowych w onkologii wymaga znaczących zmian, 
o których powinni decydować przede wszystkim klini-
cyści i które powinny współgrać z międzynarodowymi 
wytycznymi oraz doświadczeniem z praktycznego 
stosowania tych terapii
● skuteczność programów lekowych byłaby wyższa, 
gdyby system opieki nad chorymi na nowotwory zo-
stał uporządkowany, zwłaszcza przez tworzenie sieci 
wyspecjalizowanych ośrodków narządowych, a także 
dzięki lepszej koordynacji opieki i współpracy ośrod-
ków referencyjnych z innymi podmiotami
● przy uruchamianiu kolejnych programów leko-
wych, z uwagi na dużą liczbą rejestrowanych no-
wych leków, potrzebne jest ustalenie priorytetów, 
czyli terapii, które powinny zostać objęte refundacją 
w pierwszej kolejności.

PLAN ALZHEIMEROWSKI

Małgorzata  
Gałązka-Sobotka

„W Polsce odkładaliśmy to zadanie 
na potem, ale już nie możemy dłu-
żej czekać. Musimy podjąć dyna-
miczne działania na rzecz wypra-
cowania planu alzheimerowskiego 
i jak najszybszego wdrożenia roz-
wiązań, które zwiększą dostępność 
do diagnostyki, dostępnych terapii 
oraz skutecznej opieki” — mówi dr 
Małgorzata Gałązka-Sobotka 
z Uczelni Łazarskiego.
Założenia planu znalazły się w ra-

porcie „Stan polskiej neurologii oraz kierunki jej strategicz-
nego rozwoju w perspektywie do 2030 r.”, 
Zdaniem dr Gałązki-Sobotki niezbędne jest zorganizowanie 
sieci ośrodków dedykowanych diagnostyce i leczeniu cho-
rób otępiennych, których dziś brakuje — „W takich porad-
niach pacjent po potwierdzeniu rozpoznania otrzymywałby 
plan leczenia, który potem może być realizowany, przy 
wsparciu lekarza psychiatry czy nawet lekarza rodzinnego. 
Informacje o tych ośrodkach musi mieć lekarz rodzinny 
odpowiedzialny za identyfikacje osób z podwyższonym 
ryzykiem, aby do nich kierować pacjentów, u których po-
dejrzewa chorobę Alzheimera”. Najważniejsze jest podjęcie 
działań mających na celu opóźnienie postępu choroby.

NADROBIĆ ZANIEDBANIA  
W RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ 

Grzegorz Rosiak

„Skuteczność leczenia wielu nowo-
tworów byłaby w naszym kraju 
większa, gdyby nie zaniedbania w ra-
diologii interwencyjnej „— uważa dr 
Grzegorz Rosiak, radiolog interwen-
cyjny Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. — „Wiele tych metod 
jest już na świecie standardem w on-
kologii, w Polsce wciąż raczkują, 
wiele z nich nie zostało jeszcze na-
wet wycenionych. Inne mogą być 
wykonywane, ale nie są albo stosuje 

się je rzadko, bo z powodu niskiej wyceny dla szpitali nie są 
opłacalne. Próbujemy to zmienić, prowadzimy w tej spra-
wie rozmowy z Ministerstwem Zdrowia oraz Agencją Oce-
ny Techno-logii Medycznych i Taryfikacji. Jednym z przy-
kładów jest tzw. termoablacja guzów płuc, wykorzystywa-
na u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami do 
płuca. Według wytycznych amerykańskich National Com-
prehensive Cancer Network (NCCN) z marca 2021 r., jak 
i wielu innych, taki zabieg powinno się wykonać u pacjenta, 
który nie może być operowany, ale ma dwa, trzy drobne 
przerzuty w płucach. W Polsce w ramach Narodowego 
Funduszu Zdrowia takie zabiegi nie są refundowane, rocz-
nie wykonuje się ich pięć lub sześć, z tego trzy prywatnie”.

SZYBKA ŚCIEŻKA DIAGNOSTYCZNA  
CHORÓB REUMATYCZNYCH

Marek Tombarkiewicz

Opóźnienia diagnostyczne za-
palnych chorób reumatycznych, 
takich jak reumatoidalne zapale-
nie stawów, wynoszą w Polsce 
ok. 35 tygodni. Aby znacznie 
zmniejszyć ryzyko niepełno-
sprawności pacjentów konieczna 
jest tzw. szybka ścieżka diagno-
styczna. Specjaliści podkreślają 
potrzebę stworzenia Krajowego 
Rejestru Wczesnego Zapalenia 
Stawów. 

Opóźnienia diagnostyczne w Polsce w reumatoidalnym 
zapaleniu stawów wynoszą 35 tygodni, przy rekomen-
dowanym czasie maksymalnym do 12 tygodni, a w przy-
padku np. łuszczycowego zapalenia stawów 7 — 8 lat 
przy rekomendowanym nieprzekraczalnym czasie 6 mie-
sięcy” — mówiłdr Marek Tombarkiewicz, dyrektor Naro-
dowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

LECZENIE NOWOTWORÓW GINEKOLOGICZNYCH

Cztery organizacje — Polskie Amazonki Ruch Społeczny, 
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotwo-
rowymi SANITAS, Stowarzyszenie Niebieski Motyl i Sto-
warzyszenie Eurydyki — proszą o intensyfikację prac nad 
modelem Ovarian Cancer Units, umożliwiającym kon-
centrację chirurgii raka jajnika oraz prowadzenie niezbęd-
nego leczenia uzupełniającego lub rehabilitacji możliwie 
blisko miejsca zamieszkania pacjentek. 
Potrzebne jest także powołanie rejestru klinicznego raka 
jajnika, umożliwiającego monitorowanie jakości i efektywno-
ści opieki nad pacjentkami i udostępnianie zagregowanych 
informacji w domenie publicznej. Minister zdrowia powinien 
opublikować w formie obwieszczenia wytyczne postępowa-
nia diagnostyczno-terapeutycznego. Autorzy pisma do mini-
stra wskazują także na potrzebę zapewnienia odpowiednich 
kadr medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy 
specjalistów, pielęgniarek i diagnostów.

WCZESNA DIAGNOSTYKA REUMATOLOGICZNA 

Marcin Stajszczyk

Polskie Towarzystwo Reumatologicz-
ne postuluje wprowadzenie nowego 
świadczenia wczesnej diagnostyki 
chorób reumatycznych, realizowa-
nego w trybie ambulatoryjnym,  
a w uzasadnionych przypadkach 
w trybie krótkiej hospitalizacji. Uza-
sadnia to rosnącą liczbą pacjentów 
z objawami zapalnych i autoimmuni-
zacyjnych chorób reumatycznych 
oraz brakiem możliwości przeprowa-
dzenia szybkiej diagnostyki w warun-

kach ambulatoryjnych. Reumatolodzy chcą także rocznego 
ryczałtu za opiekę nad pacjentem w programach lekowych.
Dr Marcin Stajszczyk, przewodniczący komisji ds. polityki 
lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 
— „Polskie Towarzystwo Reumatologiczne postuluje 
wprowadzenie nowego świadczenia wczesnej diagno-
styki chorób reumatycznych zgodnie z propozycją taryf 
przesłaną do ministerstwa zdrowia przez Prezesa AOT-
MiT w 2018 r. Z niewiadomych przyczyn, do dnia dzisiej-
szego nie ma obwieszczenia Ministra Zdrowia, mimo że 
taryfy były oparte na odpowiednio wyliczonych kosztach 
świadczeń, co podkreśliła Rada do spraw Taryfikacji”.

RYCZAŁT NA OPIEKĘ AMBULATORYJNĄ 

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne postuluje także 
zmianę modelu opieki ambulatoryjnej w programach 
lekowych, tak aby wprowadzić roczny ryczałt za przyję-
cie pacjenta w trybie ambulatoryjnym oraz premiować 
świadczeniodawców, u których opieka ambulatoryjna 
dominuje nad innymi rodzajami świadczeń. Powinien być 
przekazywany jednorazowo lub w częściach. Warunkiem 
rozliczania rocznego ryczałtu za przyjęcie pacjenta w try-
bie ambulatoryjnym byłby brak możliwości rozliczania 
w okresie sprawozdawania ryczałtu innych świadczeń 
ambulatoryjnych oraz hospitalizacji i hospitalizacji jedno-
dniowych związanych z wykonaniem programu.



Zmieniamy 
oblicze chorób
genetycznych
Novartis zmienia kształt medycyny,

aby poprawić jakość życia ludzi 

z rzadkimi chorobami genetycznymi.

Wykorzystując najnowocześniejsze 

technologie, pracujemy nad 

przekształceniem obiecujących terapii 

genowych w sprawdzone metody leczenia.

 PL2111022015
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— Jak Pan podsumuje rok 2021 w polityce 
lekowej?
Prof. Marcin Czech — Spojrzę przez pryzmat 
rządowego dokumentu Polityka Lekowa, który 
zgodnie z uchwałą rządu obowiązuje jeszcze 
do końca 2022 roku. W obszarze profilaktyki 
zapadło wiele decyzji dotyczących szczepień. 
Przede wszystkim była to szczepionka prze-
ciwko Covid-19, która stała się dostępna dla 
wszystkich dorosłych i młodzieży zgodnie z re-
jestracją. To ogromnie ważny ruch w kierunku 
profilaktyki tej nowej choroby, która wywołała 
pandemię i stała się największym wyzwaniem. 
Ważna jest również decyzja o trzeciej daw-
ce, szczególnie że jest to wskazanie off-label 
i pociągnie za sobą koszty liczone w setkach 
milionów złotych. Na szczepienie dwiema 
pierwszymi dawkami wydaliśmy już 2,4 mld 
złotych. Drugą ważną decyzją było rozsze-
rzenie wskazania refundacyjnego szczepionki 
przeciwko grypie na kolejne grupy osób, które 
otrzymują ją bezpłatnie, m.in. dzieci, osoby 75+ 
i kobiety w ciąży. Refundacją — na poziomie 
50 proc. — objęliśmy również szczepionki prze-
ciwko HPV. Można oczywiście dyskutować, że 
finansujemy szczepionkę mniej walentną, ale 
jednak odpowiada ona na najważniejsze szcze-
py onkogenne. Zaczynamy iść drogą profilakty-
ki nowotworów szyjki macicy i głowy i szyi. Za 
darmo ma być także szczepiony pierwszy rocz-
nik dziewcząt. W sumie profilaktyka zasługuje 
na bardzo wysoką ocenę.

— W refundacji również działo się dużo, ale 
w tym obszarze zawsze może być więcej. 
Zwłaszcza że wydatki na CBR procentowo 
spadają. 
— Jeśli chodzi o wydatki na refundację, nie mo-
żemy nawet marzyć o 17 procentach budżetu 
NFZ ani 16,5 procenta, ba — nie sięgamy nawet 
15,5 procenta. Ten cel pozostał niespełniony. 
Gdyby jednak zastosować metody kreatywnej 
księgowości i doliczyć leki na AIDS i hemofilię, 
kupowane na razie poza systemem refundacji, 
doliczyć wydatki na programy lekowe w szpi-
talach, dodać wspomniane szczepionki na Co-
vid-19 — to chyba uda się osiągnąć ten zapisany 
poziom 16,5 procent. Ponieważ taka zabawa 
z liczbami nie jest obca ani ministerstwu ani far-
makoekonomistom, można się pokusić o obro-

nę tezy, że wydatki na leki w 2021 roku spełniły 
założenia Polityki lekowej. Nie temu jednak słu-
żyły zapisy w Polityce…

— Jednak po uwzględnieniu inflacji, na re-
fundację wydaliśmy mniej. 
— Ale także obiektywnie patrząc, zapadło wiele 
kolejnych decyzji o objęciu refundacją nowych 
cząsteczek. Byłoby niesprawiedliwe, gdybyśmy 
powiedzieli, że minister Maciej Miłkowski podej-
mował złe decyzje lub podejmował ich mało. 
Moim zdaniem decyzje, które zapadały były 
rozsądne a minister był twardym negocjatorem. 
Obniżył się przecież poziom współpłacenia 
pacjentów. Zawdzięczamy to również temu, że 
na rynku i w refundacji pojawiło się wiele gene-
ryków a także leków bionastępczych. Dzięki fali 
renegocjacji decyzji refundacyjnych ceny wielu 
leków spadły. 

— Co w 2022 roku powinno być priorytetem 
w polityce lekowej dla ministra zdrowia?
— Priorytetem powinno być sprawdzenie no-
wych ścieżek refundacji, które powstały w ostat-
nim czasie. Pochyliłbym się szczególnie mocno 
nad Funduszem Medycznym. W części związa-
nej z lekami — i nie tylko — jego dwuletni budżet 
pozostaje nadal niewykorzystany. Dlaczego to 
nie działa? Chciałbym zobaczyć pierwsze decy-
zje refundacyjne, towarzyszące im instrumenty 
dzielenia ryzyka i pierwsze działające rejestry 
dotyczące technologii sfinansowanych przez ten 
fundusz. Można to wykorzystać do zbudowania 
nowej wartości, nowych rozwiązań zwłaszcza 
w obszarze chorób rzadkich. 

— Czy któreś obszary terapeutyczne powinny 
być uznane za priorytety w polityce refunda-
cyjnej?
— Takim priorytetem powinna być na pewno 
onkologia. Trzeba jednocześnie pamiętać 
o tym, że jest ona mocno zróżnicowana. W le-
czeniu nowotworów mamy obszary dobrze 
zagospodarowane pod względem refundacji 
oraz takie, które są mocno zaniedbane — i na 
nich właśnie należy się skupić. Dużej uwagi wy-
maga również kardiologia, gdzie na refundację 
czeka kilka leków, których badania udowodniły 
twarde punkty końcowe. Trzeba zdefiniować 

docelowe populacje i twardo negocjować 
— aby osiągnąć sukces w postaci objęcia finan-
sowaniem nowych technologii.
Do priorytetów powinno również należeć wy-
korzystanie tego, że upłyną patenty leków bio-
logicznych i będą pojawiały się nowe produkty 
bionastępcze. Trzeba zrobić wszystko, aby bio-
symilary trafiały na listę refundacyjną z jak naj-
niższymi cenami w porównaniu do ceny leku 
referencyjnego. Jeśli w jakiejś cząsteczce poja-
wią się np. cztery leki bionastępcze, wszystkie 
powinniśmy objąć refundacją na takim niskim 
poziomie. Dzięki uzyskanym w ten sposób 
oszczędnościom trzeba poszerzać populacje 
pacjentów, kwalifikowanych do leczenia biolo-
gicznego. 

— Czy lista refundacyjna nie wymaga jakichś 
generalnych zmian?
— Uważam, że powinniśmy zrobić generalny 
przegląd refundowanych leków. Wiele z nich 
bez szkody dla pacjentów można z niej wykre-
ślić, ponieważ nie przynoszą korzyści. Także 
niektóre programy lekowe są na tyle stare, że 
leki zdążyły się zgeneryzować — przenośmy 
je do katalogu chemioterapii czy refundacji 
aptecznej. Warto pomyśleć o łączeniu pro-
gramów dotyczących tej samej choroby. Nie-
które programy można wygasić. Na przykład 
leczenie hipercholesterolemii można przenieść 
do refundacji aptecznej, ponieważ narzędzia 
informatyczne elektronicznej dokumentacji me-
dycznej pozwalają nam doskonale kontrolować 
terapię. Prawo do wystawiania recept powinni 
mieć w takim wypadku tylko specjaliści, tak aby 
zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. 

— Czy priorytetem na przyszły rok powinna 
być duża nowelizacja ustawy refundacyjnej?
— Zaczął się zapowiadany proces konsultowa-
nia zaproponowanych przez ministra zmian, ale 
nie postępuje zbyt dynamicznie. Niewątpliwie 
jest wiele zmian, których potrzeba nie podlega 
dyskusji, jak choćby zlikwidowanie wyma-
ganej zgody producentów leków na zmiany 
w zapisach programów lekowych. Zmiany 
w prawie wymusza także rozwój technologii. 
Zaawansowane terapie genowe, z których jed-
na była przedmiotem intensywnych negocjacji 
z Komisją Ekonomiczną, nie pasują do zapisu 

Chciałbym 
zobaczyć 
pierwsze decyzje 
refundacyjne, 
towarzyszące 
im instrumenty 
dzielenia ryzyka 
i pierwsze 
działające rejestry 
dotyczące 
technologii 
sfinansowanych 
przez Fundusz 
Medyczny.

USPRAWNIĆ DZIAŁANIE FUNDUSZU MEDYCZNEGO  
I WERYFIKOWAĆ SKUTECZNOŚĆ TERAPII
W polityce lekowej priorytetem na najbliższy rok powinno być zweryfikowanie nowych ścieżek refundacji, 
a zwłaszcza Funduszu Medycznego, aby usprawnić jego działanie. Najważniejsze obszary terapeutyczne 
dla decyzji refundacyjnych — to onkologia i choroby rzadkie. Strona publiczna powinna proaktywnie 
formułować priorytety w refundacji nowych leków. Ponieważ Polityka Lekowa została uchwalona na 
lata 2018-2022, już czas, aby pomyśleć o opracowaniu nowego strategicznego dokumentu, na kolejne 
czterolecie — mówi prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. 

PRIORYTETY W POLITYCE LEKOWEJ NA 2022 ROK
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o dwuletnim lub trzyletnim okresie obowiązywania de-
cyzji refundacyjnej. Upublicznione dokumenty Komisji 
— sprawozdanie z obrad — pokazują zresztą, że roz-
mawiano o pięcioletnim horyzoncie czasowym oceny 
i finansowania ewentualnej decyzji, z transzami ewentu-
alnej płatności. Na jakich zasadach mogłaby zostać za-
warta umowa na pięć lat, skoro ustawa nakazuje podpi-
sanie pierwszej umowy na dwa lata? Innym problemem 
są leki złożone, które w wielu wytycznych medycznych 
są wskazywane w pierwszej linii leczenia. Producenci 
wycofują się z refundacji, ponieważ finansowany jest 
jeden lek, mimo że pacjent otrzymuje dwie substancje. 
W związku z tym pacjenci przyjmują dwa leki pojedyn-
cze, co zawsze pociąga za sobą niższy poziom com-
pliance, a zatem wyższe koszty systemowe powikłań 
i zaostrzeń choroby. Jest problem rozliczania resztek 
leków w większych opakowaniach, które dzisiaj idą na 
straty, ponieważ fundusz nie chce za nie płacić. Przykła-
dy można mnożyć. Nowelizacja ustawy, dostosowująca 
przepisy do zmieniającej się rzeczywistości, jest bez-
względnie potrzebna. W przeciwnym razie będziemy 
nadal ponosić wyższe koszty lub naciągać prawo. 

— Problem wpływu producentów na zapisy progra-
mów lekowych resort chce rozwiązać przyznając 
sobie wyłączne prawo do decydowania o zmianach. 
Czy zasoby ministerstwa będą wystarczające do two-
rzenia nowych programów i modyfikowania istnie-
jących?
— Ze zmianami zapisów, przy pomocy konsultantów 
krajowych i ekspertów, resort sobie poradzi. Natomiast 
przygotowywanie nowych programów lekowych wy-
maga udziału producentów. Kształt nowego programu 
jest zawsze akceptowany przez ministerstwo, więc pod 
tym względem ma ono pełną kontrolę nad zapisami. 
W resorcie nie ma odpowiednich zasobów, aby mógł 
przejąć rolę kreatora programów. 

— Nierozwiązany pozostaje także problem wyzna-
czania priorytetów w refundacji. 
— Koncepcja analizy wielokryterialnej 
dla leków sierocych nie została 

wdrożona przez AOTMiT. To była jedna 
z propozycji, dosyć dobrze udokumen-
towana naukowo. Jej przyjęcie i stoso-
wanie wymagałoby jakiegoś szerszego 
konsensusu, ale nic tego nie zapowiada. 
Nadzieje na szybszą ścieżkę refundacji 
najnowszych terapii w ostatnim roku 
wiązaliśmy przede wszystkim z utworze-
niem Funduszu Medycznego. Agencja 
przeprowadziła analizę leków rejestro-
wanych w ostatnich latach, w formie 
uproszczonego HTA, po to właśnie, aby 
wybrać kandydatów do szybszej ścieżki 
w onkologii i chorobach rzadkich. Właś-
nie dlatego wymieniłem usprawnienie 
działania funduszu jako pierwszy priory-
tet na przyszły rok — żeby uczynić z nie-

go dobrze działający mechanizm.

— Czyli fundusz jako na-
dzieja na wybór prioryte-

tów w onkologii i cho-
robach rzadkich i szyb-
sze refundowanie?
— Możemy kontesto-
wać to, że na liście 
innowacyjnych tech-
nologii znalazło się 
najpierw 11 a potem 

pięć leków, że na 
liście technologii 
o wysokiej wartości 

klinicznej było ich 
około 30. Ale zdarzyła 

się rzecz bardzo istot-
na — strona publiczna 

dokonała wyboru tych te-
rapii, które są najważniejsze 

spośród dotychczas niefinan-
sowanych. Pojawienie się tego 

rozwiązania stoi w zgodzie 
z europejskimi 

trendami, według których strona pub-
liczna odchodzi od bycia „płatnikiem” 
w stronę bycia „kupującym”. Kupujący 
wybiera, co chce kupić — którą terapię, 
dla której grupy pacjentów — dla za-
chowania zdrowia społeczeństwa. I jed-
nocześnie stara się to zrobić w sposób 
kosztowo efektywny. Odwróceniu ulega 
dotychczasowy mechanizm, w którym 
do płatnika zgłaszają się producenci 
i inne grupy nacisku z żądaniem, żeby 
sfinansować każdą terapię, niezależnie 
od jej rzeczywistej wartości. Postawiony 
w tej sytuacji płatnik publiczny musi się 
ciągle tłumaczyć, dlaczego ten czy inny 
lek jeszcze nie został objęty refundacją. 
Odwrócenie mechanizmu przynosi zna-
czące korzyści, przede wszystkim dla 
strony publicznej i pacjentów. 

— Z końcem 2022 roku upłynie czas 
obowiązywania rządowego dokumen-
tu Polityka Lekowa. Co dalej? Przyjąłby 
Pan Profesor propozycję opracowania 
nowej wersji tego dokumentu, na ko-
lejne lata?
— Szefem takiego zespołu powinien na 
pewno zostać wiceminister Maciej Mił-
kowski. Ale to byłoby fascynujące zada-
nie i gdyby ktoś mnie do tego projektu 
zaprosił — tak, chętnie wezmę udział. 
Potrzebna jest uaktualniona Polityka Le-
kowa na kolejne co najmniej cztery lata. 
W momencie, kiedy powstawał aktualny 
dokument nikt nie słyszał o Covid-19, 
nie istniał Fundusz Medyczny. Przy tej 
okazji można byłoby rozbudować doku-
ment o część dotyczącą wyrobów me-
dycznych lub w ogóle stworzyć osobny 
dokument dotyczący tego obszaru. 

(rozmawiał Krzysztof Jakubiak)

PRIORYTETY W POLITYCE LEKOWEJ NA 2022 ROK
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WYWIADOWNIA

— Jak połączyć poglądy wolnorynkowe, na-
wet liberalne, jak w Pana przypadku, z kiero-
waniem związkiem zawodowym?
Krzysztof Bukiel — Nie widzę w tym żadnej 
sprzeczności. Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Lekarzy od swoich początków w 1991 roku jest 
prorynkowy. Po prostu dla naszej grupy zawodo-
wej wolny rynek — to najlepsze rozwiązanie, tak-
że pod względem płacowym. Gdy przyjrzeć się 
światowym systemom ochrony zdrowia można 
zaobserwować zasadę, że im więcej zasad ryn-
kowych, im więcej swobodnej gry podaży i po-
pytu, tym sytuacja finansowa lekarzy jest lepsza. 
W tej sytuacji upominanie się przez związek za-
wodowy o stosowanie reguł wolnorynkowych, 
w tym rozwój systemu ubezpieczeń zdrowot-
nych— to nie sprzeczność a najlepsza strategia. 
Żałuję, że rozwój tych instytucji jest tłumiony.

— Czy po to, by oszczędzić na wypłatach dla 
lekarzy?
— Niestety, między innymi po to. Rząd zresztą 
nie kryje, że rozwiązanie centralistyczne stosuje 
po to, by obniżyć koszty funkcjonowania syste-
mu zdrowia. A najwięcej w polskich warunkach 
oszczędzić można właśnie na wypłatach dla pra-
cowników ochrony zdrowia, w tym lekarzach. 
I to się dzieje.

— I dlatego o płacach rozmawiacie właśnie 
z rządem, a nie pracodawcami? 
— Nie, oczywiście, że nie. W pierwszej kolej-
ności rozmawiamy właśnie z pracodawcami. 
I muszę powiedzieć, że jeżeli w wielu wypad-
kach udało się wywalczyć istotne podwyżki 
dla lekarzy, to właśnie dzięki dialogowi z pra-
codawcami. Po prostu dla funkcjonowania 
ich placówek lekarze są niezbędni. Stąd istot-
ne — niekiedy — podwyżki. Rząd nie czuje się 
tak odpowiedzialny za poszczególne szpitale 
i dlatego nie widzi tego problemu, że niskie 
pensje powodują faktyczny odpływ lekarzy 

z publicznej ochrony zdrowia. Dyrektorzy 
szpitali to widzą lepiej i na co dzień. I muszą 
temu przeciwdziałać.

— Skoro dialog z pracodawcami przynosi 
efekty, po co białe marsze, protesty rezyden-
tów, białe miasteczko i cały spór, którego 
jedną stroną są lekarze, a z drugiej nie praco-
dawcy tylko rząd? O co ten spór?
— Są dwa powody. Pierwszy to ten, że dla istot-
nej grupy lekarzy, np. rezydentów, to rząd de fac-
to jest pracodawcą. Jest też powód drugi. My po 
prostu rozumiemy położenie, w jakim znaleźli się 
pracodawcy. W zasadzie i oni stali się ofiarą sytu-
acji, w której wyeliminowano z polskiej ochrony 
zdrowia reguły wolnorynkowe. Szpital tak jak 
każda firma powinien się bilansować, ale przy 
obecnych wycenach i taryfach zwyczajnie czę-
sto nie jest w stanie. Bo te wyceny są za niskie.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że szpitale 
w wielu wypadkach nie są w stanie samo-
dzielnie sprostać oczekiwaniom finansowym 
lekarzy. A jeśli już — to pieniędzy nie starcza dla 
wszystkich. Stąd konieczność rozmów z rzą-
dem, dyktowana względami czysto pragma-
tycznymi. Skoro rząd w końcu zobowiąże się 
do pewnego poziomu płac (chociażby mini-
malnych), to musi znaleźć na ten cel pieniądze, 
które trafią do szpitali.

— Czyli protestując, w praktyce pomagacie 
pracodawcom, bo skuteczny protest powo-
duje, że dostają oni ekstra strumień pienię-
dzy, który wzmacnia budżety szpitalne? 
— W dużym uproszczeniu tak to mniej więcej 
naszym zdaniem działa. Myśmy nawet liczyli 
przy okazji wdrażania w życie porozumienia, któ-
re podpisali rezydenci z ówczesnym ministrem 
Łukaszem Szumowskim, jak liczna jest grupa 
lekarzy, którzy skorzystali na bezpośrednich ne-
gocjacjach z rządem. Według zebranych wtedy 
danych, finansową korzyść w postaci podwyżek 

otrzymało ok. 18 tysięcy lekarzy. Zatem taka 
— mniej więcej — jest liczba lekarzy, którzy otrzy-
mują minimalne, gwarantowane ustawą pensje.

— Czyli mniejszość.
— Ale dość liczna i bardzo istotna, niezbędna do 
poprawy jakości funkcjonowania ochrony zdro-
wia. Bo są to głównie lekarze zatrudnieni w szpi-
talach na podstawie umowy o pracę — czyli ta 
grupa, która „stabilizuje” funkcjonowanie szpitali 
publicznych. Dlatego tak dużą wagę przywiązu-
jemy do wynegocjowania odpowiedniej płacy 
minimalnej dla lekarzy. A to można zrobić tylko 
w rozmowach z rządem, nie pracodawcami.

— Mówił Pan o kiepskiej sytuacji finansowej 
pracodawców. Jest plan, by to poprawić. Ma 
być lepsza wycena za jakość, podział szpitali 
na kategorie i pomoc tym najsłabszym. Czy 
to dobry plan? 
— Może i coś pomoże, ale obawiam się, że nie-
wiele. Znowu pojawią się kwestie komisji oce-
niających, czyjegoś uznania, oceny. To wszystko 
tylko w części zastąpić może najlepszy instrument 
weryfikujący i porządkujący szpitale według ka-
tegorii. Tym najlepszym instrumentem jest kon-
kurencja. Między lekarzami, ambulatoriami oraz 
szpitalami. To przy okazji jest także najlepszy in-
strument do podnoszenia jakości świadczeń. Przy 
stosowaniu reguł konkurencji te najsłabsze, te 
z najgorszą opinią, z największą ilością powikłań 
odpadną, bo nikt nie będzie chciał się w nich le-
czyć. Do najlepszych ustawiać się będą natomiast 
kolejki, będzie trzeba pomyśleć o zwiększeniu po-
tencjału, co przełoży się na poszerzenie zakresu 
dobrych praktyk. Lepszej metody nie znaleziono, 
a ustawę o jakości, plan podziału szpitali na ka-
tegorie oceniam jako próbę znalezienia jakiegoś 
rozwiązania złej sytuacji, do której doprowadził 
brak konkurencji. Oceniam jako półśrodki, które 
przyniosą co najwyżej połowiczne rozwiązanie.

(rozmawiał Bartłomiej Leśniewski)

Szpital tak jak 
każda firma 
powinien się 
bilansować, ale 
przy obecnych 
wycenach 
i taryfach 
zwyczajnie 
często nie jest 
w stanie.

WOLAŁBYM ROZMAWIAĆ  
Z PRACODAWCAMI  
A NIE Z RZĄDEM
Ustawa o jakości i plan podziału szpitali na 
kategorie oceniam jako próbę znalezienia 
jakiegoś rozwiązania złej sytuacji, do 
której doprowadził brak konkurencji. 
Rząd nie czuje się odpowiedzialny za 
poszczególne szpitale i dlatego nie widzi 
tego problemu, że niskie pensje powodują 
faktyczny odpływ lekarzy z publicznej 
ochrony zdrowia — mówi Krzysztof Bukiel, 
przewodniczący Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy.



reklama



Rak jajnika jest jednym z najczęściej 
występujących nowotworów złośliwych u kobiet.¹

Owiany mitami, które trzeba odczarować.

 

Nikt nie zrobi tego lepiej niż one – „Niebieskie Motyle”.

Poznaj historię siedmiu delikatnych, ale zarazem

silnych i walecznych kobiet, które w książce

„Jak motyl. Odczarować mity” dzielą się swoimi

historiami o życiu z rakiem jajnika i nadziei.

Towarzyszą im opowieści lekarzy, którzy wspierają je

w walce z chorobą.

Jak motyl 
Odczarować mity

Patronat: Wydawca: 

NP-PL-OCU-ADVT-210001, 04.20211. Didkowska J., Nowotwory złośliwe w Polsce w 2017 roku.
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INNOWACJE

TRENDY

Europa dawno już straciła pozycję lidera 
innowacyjności na rynku leków.

„W latach 2014-2018 z USA pochodziło 47 proc. no-
wych terapii a tylko 25 proc. z UE i Wielkiej Brytanii. 
Na początku lat 90 było dokładnie na odwrót: UE od-
powiadała za około połowę innowacji farmaceutycz-
nych, podczas gdy Stany Zjednoczone tylko jedną 
czwartą. Ponadto udział Europy w wydatkach na bada-
nia i rozwój w sektorze farmaceutycznym również spa-
da. W latach 1990-2017 wzrosły one w UE o 450 proc., 
natomiast w USA o 800 proc.” — czytamy w raporcie 
„Incentivising Pharmaceutical Off-Patent Innovation in 
the EU” autorstwa Centre de Politique Europeenne.

Unia Europejska chce niwelować różnice 
w leczeniu nowotworów

Véronique Trillet-Lenoir

Polska należy do krajów europej-
skich o najwyższej liczbie zgonów 
z powodu choroby nowotworowej. 
Różnice w dostępie do leczenia raka 
utrzymują się w całej Unii, a różnice 
w przeżywalności w przypadku tej 
samej choroby w różnych pań-
stwach członkowskich sięgają 
25 proc. To trzeba zmienić — ocenili 
uczestnicy spotkania europarlamen-
tarzystów z ekspertami Międzynaro-
dowej Agencji Badań nad Rakiem.

Véronique Trillet-Lenoir, sprawozdawca komisji Parla-
mentu Europejskiego przedstawiła propozycje dzia-
łań mających poprawić jakość leczenia nowotworów 
w Europie. Propozycje obejmują profilaktykę pierwotną 
i wtórną, dostęp do której wciąż charakteryzuje się po-
ważnymi nierównościami. Apeluje się także o sprawied-

liwe finansowanie badań, tak aby przynosiły korzyści 
wszystkim. „Niezbędne jest również podjęcie działań 
w sprawie nierówno leczonych rzadkich nowotwo-
rów, takich jak nowotwory dziecięce, które powodują 
6000 zgonów rocznie w Europie. To niedopuszczalne 
— mówiła Véronique Trillet-Lenoir.

Opieka paliatywna: jest dobrze,  
ale może być lepiej 

Według europejskiej analizy w 2019 roku, zamieszczo-
nej w Atlasie Europejskim Opieki Paliatywnej (EAPC At-
las of Palliative Care in Europe), Polska znalazła się na 
7. miejscu pod względem rozwoju opieki paliatywnej. 
Natomiast pod względem dostępu do opieki domowej 
Polska była pierwsza, czyli najlepsza w Europie. Nadal 
jednak potrzebne są zmiany organizacyjne i zwiększanie 
liczby specjalistów, lekarzy oraz pielęgniarek.
W europejskich dokumentach podkreśla się, że opie-
ka paliatywna nadal nie zabezpiecza zapotrzebowania 
na tę formę opieki medycznej i konieczne są dalsze 
działania w celu zwiększenia jej dostępności. Także 
w Polsce, mimo że należy do najlepiej rozwiniętych, 
system opieki paliatywnej nadal nie zaspokaja wszyst-
kich potrzeb pacjentów. W Polsce w 2019 roku funk-
cjonowało: 488 hospicjów domowych dla dorosłych, 
71 hospicjów domowych dla dzieci, 191 jednostek sta-
cjonarnych (oddziały medycyny paliatywnej i hospicja 
stacjonarne) oraz 155 poradni medycyny paliatywnej.

Dostępność opieki długoterminowej

Choć opieka długoterminowa poprawia długość i jakość 
życia, a także jest efektywna kosztowo, to Polacy korzystają 
z niej znacznie rzadziej niż pacjenci z innych krajów OECD.
„W krajach OECD średnio 10,7 proc. obywateli powy-

żej 65. roku życia korzystało z opieki długoterminowej 
w domu lub w placówce stacjonarnej. Więcej niż jed-
na na pięć osób w wieku 65 lat i starszych otrzymało 
usługi opieki długoterminowej w Izraelu (23,1 proc.) 
i Szwajcarii (23,4 proc.), w porównaniu z mniej niż 
5 proc. w Kanadzie (3,8 proc.), Słowacji (3,4 proc.), Ir-
landii (3,2 proc.), Japonii (2,6 proc.), Portugalii (1,9 proc.) 
i Polski (0,8 proc.)” — czytamy w raporcie „Health at 
Glance”. Jego autorzy zastrzegają, że np. w wypadku 
Polski i Słowacji dane nie obejmują pomocy udzielanej 
przez niepaństwowe instytucje. 

Z kadrami w onkologii w Polsce nie jest źle

„Brak dobrze wyszkolonych onkologów klinicznych 
może skutkować znacznymi dysproporcjami w zakre-
sie zdrowia onkologicznego” — przestrzega European 
Society for Medical Oncology (ESMO). Organizacja do-
strzega, że akurat z tym problemem Polska radzi sobie 
lepiej niż większość państw europejskich.
„Chociaż krajowe i międzynarodowe dane dostępne dla 
porównań zasobów kadrowych w onkologii były ograni-
czone, wyraźne nierówności stały się oczywiste. W kra-
jach o wysokich dochodach ogólnie odnotowywano 
optymalny stosunek lekarzy onkologów do pacjentów 
onkologicznych. W krajach o niskich i średnich docho-
dach niedobory zostały udokumentowane w różnych 
kategoriach zawodowych” — podkreśla ESMO. 
Powołując się na wyniki Global Survey of Clical Onco-
logy Workforce 2018, ESMO podkreśla, że tylko w 22 kra-
jach świata liczba onkologów jest na tyle wysoka, że po-
zwala każdemu z nich zająć się mniej niż 150 pacjenta-
mi z nowo rozpoznanym rakiem. Do grupy tych krajów 
należy także Polska, razem z takimi krajami europejskimi 
jak Austria, Grecja, Irlandia, Islandia, Finlandia, Norwegia, 
Szwecja, Ukraina, Węgry, Włochy.

Sztuczna inteligencja z Gliwic

Marek Pitura

Polscy inżynierowie znaleźli się w czo-
łówce konkursu na algorytm do anali-
zy obrazowania medycznego mózgu. 
Zespół inżynierów FP Healthcare, jed-
nostki medycznej Future Processing 
z Gliwic zajął szóste miejsce w tego-
rocznej edycji BraTS Challenge, czyli 
największego światowego konkursu 
na stworzenie algorytmu do analizy 
obrazowania medycznego mózgu. 
Multimodal Brain Tumor Segmentation 
(BraTS) Challenge poświęcony jest 

glejakom. Wyniki konkursu zaprezentowano podczas Ame-
rykańskiego Kongresu Radiologicznego.

Nowa metoda ablacji w Łodzi

W Klinice Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Kli-
nicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wyko-
nano pierwsze w Polsce i w całym regionie Europy 
Środkowej i Wschodniej zabiegi ablacji z użyciem no-
watorskiej technologii HELIOSTAR TM. Terapię z zasto-
sowaniem nowego cewnika balonowego dostarczają-
cego energię prądu o częstotliwości radiowej z wielu 
elektrod jednocześnie zastosowano u trzech pacjen-
tów z migotaniem przedsionków.

Laryngologia Live z Poznania

Witold Szyfter

11 europejskich klinik wzięło udział 
w VI Europejskiej Sesji Chirurgii La-
ryngologicznej Live, której współor-
ganizatorem była Klinika Otolaryn-
gologii i Onkologii Laryngologicz-
nej UM w Poznaniu. Jak powiedział 
prof. Witold Szyfter, w trakcie wyda-
rzenia zaprezentowano 20 opera-
cji. Dwie z nich transmitowane 
z Poznania, gdzie mieściło się bę-
dzie także studio centralne wyda-
rzenia, całość działań logistycznych 

i organizacyjnych. Z poznańskiej kliniki prowadzony był 
także komentarz do transmisji.

Patent na diagnostykę HPV16

Spółka Genomtec S.A. otrzymała od Urzędu Pa-
tentowego ochronę patentową na zestaw starte-
rów do wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego 
typu 16 (HPV16), metodę wykrywania zakażenia 
HPV16 oraz zastosowanie zestawu starterów do 
wykrywania infekcji HPV. HPV 16 jest jednym z wi-
rusów przenoszonych drogą płciową, który jest jed-
ną z głównych przyczyn rozwoju raka szyjki macicy 
w wyniku przebytych infekcji. Ze względu na jego 

właściwości onkogenne wczesne rozpoznanie in-
fekcji HPV jest istotne dla szybkiego rozpoczęcia od-
powiedniego postępowania terapeutycznego oraz 
dalszego monitorowania pacjentki w celu zmniej-
szenia ryzyka rozwoju raka.

Technologia mRNA z Warszawy

Jacek Jemielity

Centrum Nowych Technologii 
Uniwersytetu Warszawskiego 
opracowało technologię pierw-
szej generacji, pozwalającą zwięk-
szyć stabilność podawanego do 
organizmu mRNA. Sprawia też, że 
jest on bardziej konkurencyjny dla 
mRNA endogennego, czyli wy-
twarzanego przez ludzkie komór-
ki. Uniwersytet Warszawski udzie-
lił licencji firmie BioNTech. Nie 
została ona wykorzystana 

w szczepionce przeciwko COVID-19, ale BioNTech 
stosuje ją  w kilkunastu badaniach klinicznych nad tera-
peutycznymi szczepionkami przeciwnowotworowymi. 
"My z kolei mamy już opracwowane kolejne generacje 
tego rodzaju modyfikacji mRNA. Rozwijamy je 
w ExploRNA Therapeutics, spółce spin-off UW, którą 
założyłem w 2019 roku wraz z naukowcami z UW 
i WUM" — mówi prof. Jacek Jemielity.

TRENDSETTERZY
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NA AGENDZIE

Terapie genowe

Dialog jako warunek istnienia 

Terapia CAR-T, lek 
dla chorych na SMA, 
wkrótce leczenie 
głuchoty i ślepoty. 
Coraz częściej pojawiają 
się optymistyczne 
doniesienia dotyczące 
wykorzystania terapii 
genowej. W ten sposób 
można leczyć nawet 
ciężki złożony niedobór 

odporności SCID. To może być nawet 
lepsza i bezpieczniejsza terapia niż 
przeszczep komórek szpiku kostnego. 

W 2019 r. dr Ewelina Mamcarz z St. Jude 
Children’s Research Hospital w Memphis 
poinformowała o udanych próbach 
leczenia terapią genową zespoły SCID-X1. 
To jedna z odmian wrodzonego ciężkiego 
złożonego niedoboru odporności. Terapią 
genową wyleczono ośmioro maluchów 
z tą chorobą. Dzieci te mają już kilka lat 
i reagują na szczepienia, a ich system 
immunologiczny wytwarza wszystkie 
komórki odpornościowe niezbędne 
do ochrony przez zakażeniami i mogą 
prowadzić normalne życie. 

Terapia genowa, jaką wykorzystano 
w dwóch szpitalach, jednym w St. Jude 
Children’s Research Hospital w Memphis, 
a drugim w Benioff Children's 
Hospital w San Francisco, polegała na 
wykorzystaniu unieszkodliwionego 
wirusa HIV. Przemycono do niego 
prawidłowy gen, od którego zależy 
wytwarzanie prawidłowych komórek 
odpornościowych. Tak spreparowanym 
wirusem zakażono komórki szpiku, 
które otrzymały prawidłowy, brakujące 
gen i zaczęły wytwarzać komórki 

odpornościowe. Większość leczonych 
w ten sposób dzieci mogła opuścić szpital 
po miesiącu od zabiegu.

„New England Journal of Medicine” 
opublikował kolejne doniesienia na ten 
temat, tym razem jednym zabiegiem 
terapii genowej udało się wyleczyć 
48 spośród 50 dzieci z chorobą SCID. 
Próby te odbyły się w latach 2012-2017, 
a przeprowadzono je w Great Ormond 
Street Hospital i University of California 
w Los Angeles. U jednego z dwojga 
dzieci, u których terapia się nie powiodła, 
przeprowadzono przeszczep komórek 
krwiotwórczych. 

Do tych badań wykorzystano również 
lentiwirusy, czyli wirusy powolne, do 
których zalicza się HIV oraz wirusy 
niedoboru odporności. Od chorych dzieci 
pobrano komórki macierzyste, a potem 
wprowadzono do nich wirusy wraz 
prawidłowym genem. Zmodyfikowano 
komórki „oddano” chorym, a ich 
schorzenie zaczęło ustępować. I pojawiła 
się nadzieja, że podobnie będzie można 
pomóc innym maluchom.

Great Ormond Street Hospital prowadzi 
badania nad terapią genową od ponad 
20 lat. Prof. Claire Booth twierdzi, że 
tą metodą było leczonych już ponad 
200 pacjentów. Wykorzystuje się zarówno 
świeżo zmodyfikowane genetycznie 
komórki, jak i te zamrożone, czyli takie, 
których nie trzeba stosować od razu. 
Nie wpływa to na skuteczność leczenia. 
Sprawdzono, że w obu przypadkach 
była ona taka sama. Komórki będzie 
można zatem spreparować w jednym 
laboratorium, a potem przesłać do 

ośrodka, w którym zostaną użyte. Metoda 
ta nie ogranicza się tylko do leczenia 
SCID. Jak twierdzą specjaliści GOISH, 
będzie można ją wykorzystać także 
w innych chorobach genetycznych. 

W podobny sposób odbywa się leczenie 
nowatorską terapią CAR-T, stosowaną 
w nawrotowej lub opornej ostrej 
białaczce limfoblastycznej z komórek B 
u dzieci i dorosłych do 25. roku życia. Tę 
metodę od marca 2020 r. wykorzystuje 
się w Polsce, a od 1 września 2021 r. jest 
ona refundowana. 

Obecnie prowadzone są starania 
o refundację terapii genowej w leczeniu 
SMA — rdzeniowego zaniku mięśni. 
W 2019 r. zarejestrowano ją w USA a od 
maja 2020 r. dopuszczono do użycia 
w Unii Europejskiej. Jej działanie polega 
na zwiększeniu w neuronach białka 
SMN, którego niedobór jest podłożem 
tej choroby. W tej terapii taki efekt 
uzyskuje się za pośrednictwem specjalnie 
spreparowanych adenowirusów 
(AAV9), przenoszących syntetyczną 
sekwencję DNA odpowiadającą genowi 
SMN1. Po podaniu zmienione wirusy 
wnikają do organizmu, fragment 
materiału genetyczne wprowadzany 
jest do jądra komórkowego komórek, 
a potem uruchamia się proces produkcji 
brakującego choremu białka SMN1. 

Wkrótce może być jeszcze większe 
wykorzystanie różnego typu terapii 
genowej. W październiku „Science” 
poinformował o pierwszej na świecie 
próbie wykorzystania metody edycji 
genów CRISPR w leczeniu wrodzonej 
ślepoty Lebera (LCA). Przeprowadzili je 

specjaliści z Oregon Health & Science 
University pod kierunkiem dr Marka 
Pennesi. To kolejny krok w rozwoju 
tej metody. W 2017 r. zatwierdzono 
do użycia terapię „tradycyjną”, czyli 
polegającą na użyciu adenowirusa 
z kopią genu RPE65 wprowadzonego do 
siatkówki oka. Tym razem postanowiono 
jednak wyleczyć ślepotę LCA typu 10, 
a z tym jest kłopot, bo trzeba użyć 
fragmentu DNA o nazwie CEP290, a jest 
on zbyt duży by go pomieścić w tym 
drobnoustroju. Trzeba było sięgnąć po 
metodę edycji genów, czyli tzw. nożyczki 
molekularne. 

Nożyczki CRISPR udało się schować 
w adenowirusie, które następnie 
wprowadzono do siatkówki oka sześciu 
pacjentów. Wycięły one mutację w genie 
CEP290 i umożliwiły produkcję białka 
prawidłowego. Efekt? Dwaj poddani 
próbom pacjenci wyczuwali więcej 
światła niż przed leczeniem, co mierzono 
na podstawie ich reakcji na błyski światła. 
U 54-letniej Carlene Knight z Portland 
efekty terapii były na tyle dobre, że po 
raz pierwszy po utracie wzroku była 
w stanie odczytać na tablicy największe 
litery, a przy słabym świetle potrafiła się 
poruszać po torze z przeszkodami. 

Amerykańscy specjaliści badają teraz jakie 
dawkowanie tej terapii jest najlepsze. 
Zapowiadają, że do badań klinicznych 
poza kolejnymi osobami dorosłymi chcą 
włączyć również dzieci ze ślepotę LCA. 
A metodą CRISPR mają być leczone także 
głuchota wrodzona i inne schorzenia, 
w tym choroby, na przykład anemia 
sierpowata, choroby mięśni, a nawet 
progeria.

„Gadał dziad do obrazu, a obraz do 
niego ani razu. Mniejsza o to, jaki to 
obraz. Lepiej zapytać, kim jest dziad” 
— pisał Aleksander Cywiński w eseju 
„Dialog ze sztuką jako warunek 
mojego istnienia”. 

Ten cytat warto podsunąć 
do przemyślenia urzędnikom 
Ministerstwa Zdrowia. Cały esej 
także, bo w dalszej części autor 
przekonuje, że obrazy, choć 
oczywiście nie wydobywają 
z siebie głosu, jednak potrafią 
przemawiać. Czasem wzruszają, 
czasem dają podstawę do 
przemyśleń, zmiany nastawienia, 
czasem dostrzeżenia czegoś, 
na co dotychczas nie zwracało 
się uwagi. A opanowanie 
sztuki dialogu z obrazami — to 
w gruncie rzeczy nieodzowny 
element kultury cywilizowanego 
człowieka.

Elementem kultury urzędniczej 
jest natomiast sztuka dialogu 
albo przynajmniej poprawnego 
odczytywania, co mówią obrazy. 
Mam na myśli obrazy takie jak kolejki 
na SOR, kolejki do specjalistów, 
rankingi zestawiające śmiertelność 
w Polsce z innymi krajami, czy 
chory oczekujący na karetkę, 
która nie przyjeżdża, bo jest ich za 
mało. Podobnie jak ratowników, 
lekarzy czy pielęgniarek. To obrazy, 
które przemawiają same z siebie 
i domagają się uwagi.

Już samo oglądanie obrazów 
może posłużyć refleksji. Tym 
bardziej warto pogłębić ją 
o rozmowę ekspertami, którzy 
skarżą się na brak dialogu. Na 
przykład prof. Maciej Banach, 
prezes Polskiego Towarzystwa 
Lipidologicznego, skarży się, 
że nikt z nim nie konsultował 

projektu programu Profilaktyka 
40+. I dopiero po jego ogłoszeniu 
dowiedział się, że umieszczono 
w nim badanie cholesterolu 
całkowitego, o wiele mniej 
użyteczne niż porównywalne 
cenowe oznaczenie poziomu 
cholesterolu LDL. Jest postulat 
zmiany programu i żal, że nie było 
odpowiedniej konsultacji wcześniej. 
Na niedostatek dialogu skarżą 
się eksperci z innych dziedzin, 
a także opozycja. „Rząd po prostu 
stara się zmienić polską ochronę 
zdrowia bez nawet próby poważnej 
debaty z ugrupowaniami opozycji. 
I to najpoważniejsza ułomność 
wysiłków podejmowanych przez 
PiS” — zauważa prof. Urszula 
Demkow z Polski 2050. Bo szanse 
na osiągnięcie celów tej reformy 
maleją wprost proporcjonalnie 
do pomniejszania grona ich 
potencjalnych sojuszników.

Czy rząd rozmawia z lekarzami, 
pielęgniarkami, pacjentami? 
Zainteresowani skarżą się, że 
nie. Natomiast urzędnicy resortu 
zapewniają, że jest odwrotnie. 
Odbywają się przecież spotkania, 
konferencje, projekty ustaw 
i rozporządzeń poddawane są 
konsultacjom publicznym, trwają 
negocjacje płacowe a strona 
społeczna ma liczne okazje 
do przedstawienia swojego 
stanowiska. Tylko czy jest 
słuchana? Czy informacja dociera 
do adresatów?

„Ile tego dziada jest we mnie 
samym? I co stanowi o różnicy, 
dzięki której obrazy jednak do mnie 
mówią” — zastanawia się Aleksander 
Cywiński. Warto zadać sobie to 
pytanie, przestawić na chwilę funkcję 
nadawania na odbiór, by... samemu 
nie zejść na dziady.
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