
Wyzwanie, jakim jest zbyt długi okres od rejestracji do 
refundacji, należy rozwiązać wspólnie, z udziałem 
wszystkich zainteresowanych podmiotów (płatnik, 
producenci i środowisko lekarskie). Liczba leków, 
jakie są corocznie wprowadzane do praktyki 
klinicznej w Polsce systematycznie zwiększa 
się, ale opóźnienia w podejmowaniu decyzji 
mogą powodować nieuzasadnione wrażenie 
niedostępności nowych metod leczenia. Nie 
mniej ważne jest właściwe i obiektywne określanie 
wartości dodanej nowych metod leczenia 
— podkreśla prof. Maciej Krzakowski, krajowy 
konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej. 

Seria niekorzystnych zdarzeń dla formacji rządzącej z koń-
ca roku — rozpędzająca się inflacja, drastyczne podwyżki 
cen energii i gazu, kolejna fala epidemii, kryzys na Ukrainie, 
konflikt z Czechami o Turów, tlący się konflikt z UE o pra-
worządność skutkujący blokadą środków z KPO, a w koń-
cu nieprzemyślane wprowadzenie Nowego Ładu — spo-
wodowała wejście polskiej polityki w okres przesilenia. 
Szefujący formacji rządzącej Jarosław Kaczyński dostrzegł, 
zdaje się, zbyt duże nagromadzenie problemów i nagle 
doszło do wygaszenia konfliktu o kopalnię Turów a Pre-
zydent wniósł propozycję ustawy o Sądzie Najwyższym — czyli 
ewidentnie ma być zakończony konflikt z UE. 
W rządzie nie w smak jest to wszystko jednej osobie — ministrowi 
sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro głośno przeciwko temu prote-
stuje. W dodatku traci swojego Prokuratora Krajowego, który ma 
awansować do Trybunału Konstytucyjnego. To ostatnie stawia go 
w szczególnie kłopotliwej sytuacji. Bogdan Świeczkowski prze-
stając pełnić funkcję prokuratora krajowego, przestaje być bufo-
rem dla Zbigniewa Ziobro. Jednocześnie nowa nominacja na to 
stanowisko wymaga kontrasygnaty … Prezydenta, z którym mini-
ster jest w konflikcie. 
Wszystko wskazuje na to, że minister Ziobro będzie przeżywał 
za chwilę trudny okres w swojej politycznej karierze i będzie bar-
dzo zajęty. Czy to może mieć wpływ na funkcjonowanie opieki 
zdrowotnej? Owszem. Skoro będzie tak bardzo zajęty, to mo-
że w końcu w Ministerstwie Zdrowia odkurzą projekt Funduszu 
Zdarzeń Medycznych — całkiem sensownego pomysłu, który 
z powodu blokady właśnie ministra Ziobry od pół roku leżakuje 
w zamrażarce. 
Najwyższy czas, by ta sprawa została załatwiona w zgodzie ze 
standardami, jak w krajach cywilizowanych, a nie według widzi-
misię, fobii czy obsesji jednego z ministrów. Jak nie teraz, to kiedy?

4 lutego obchodziliśmy znów Światowy 
Dzień Raka. W Polsce z jakiegoś powodu 
używamy często nazwy Światowy Dzień 
Walki z Rakiem. Media uwielbiają metaforę 
walki. Praktycznie nie ma dnia, żeby ktoś nie 
wygrał lub nie przegrał walki z rakiem.  
Pacjenci oczywiście walczą. Ale nie z cho-
robą. Walczą ze słabością własnego orga-
nizmu, walczą z potwornym lękiem o siebie 
i swoich bliskich. I walczą z systemem. Bo 
od dnia diagnozy życie pacjenta staje na głowie. Trzeba 
ogarnąć jakiś milion spraw. A około pół miliona z nich 
to niestety ciągle problemy systemowe — dostęp do 
właściwego leczenia, najlepszych procedur, nie zawsze 
refundowanych leków. Gorączkowe poszukiwanie in-
formacji, wsparcia finansowego, wsparcia psycholo-
gicznego.   
Im szybciej zrozumiemy, że problemem nie jest choro-
ba, tylko niedomagania systemu, tym łatwiej będzie się 
skoncentrować na pomocy pacjentom.  
Oncoindex, wskaźnik fundacji Alivia mierzący poziom 
dostępności do terapii onkologicznych, spadł w stycz-
niu o 3 punkty w porównaniu z wrześniem 2021. W na-
szym kraju chorzy mają pełny dostęp jedynie do 24 ze 
132 zalecanych terapii, a kolejne 42 substancje są refun-
dowane z ograniczeniami. A to tylko opis jednego z wie-
lu problemów.  
Odstawmy więc zużyte metafory. Przestańmy walczyć 
z rakiem. Nauczmy się z nim żyć. Bo to w końcu długość 
przeżycia jest kluczowa dla pacjenta onkologicznego. 
A za rok obchodźmy po prostu Światowy Dzień Raka. 
Choroby z którą nie trzeba walczyć. Trzeba ją leczyć. 
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CO SIĘ DZIEJE

FAKTY KADRYPRAWO

Pandemia zaśmieca

Dziesiątki tysięcy ton odpadów me-
dycznych wyprodukowanych podczas 
pandemii Covid-19 stanowią zagroże-
nie dla zdrowia i środowiska — ostrze-
gła Światowa Organizacja Zdrowia. 
Według szacunków WHO, do listopada 
2021 r. wyprodukowano ok. 87 tys. ton 
takich śmieci, m.in. strzykawek, igieł 
czy fiolek po szczepionkach.

Innowacyjna farmacja

Najnowszy 
raport GUS 
„Działalność 
innowacyjna 
przedsiębiorstw 
w latach 
2018–2020” 
potwierdza, 
że przemysł 
farmaceutycz-
ny należy do 

pierwszej trójce liderów innowacji. 
Największy odsetek aktywnych in-
nowacyjnie firm odnotowano w dzia-
łach Produkcja koksu i produktów ra-
finacji ropy naftowej — 66,7 proc. oraz 
Produkcja wyrobów farmaceutycz-
nych — 63,1 proc. Wśród wytwórców 
wyrobów farmaceutycznych jest wię-
cej przedsiębiorstw innowacyjnych 
niż wśród producentów komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycz-
nych. „Krajowe firmy farmaceutyczne 
przeznaczają na badania i rozwój nie-
mal 50 proc. swoich zysków” — mówi 
Krzysztof Kopeć.

Więcej uprawnień dla EMA

Zgodnie z roz-
porządzeniem 
zmieniającym 
mandat Euro-
pejskiej Agencji 
Leków, zyska 
ona nowe 
uprawnienia, 
pozwalające 
lepiej reagować 
na kryzysy 

zdrowia publicznego i niebezpie-
czeństwo braków leków, a także 
szybciej zatwierdzać substancje 
lecznicze. Nowe przepisy pozwolą 
Agencji na ścisłe monitorowanie 
i łagodzenie niedoborów leków 

i wyrobów medycznych w sytuacji 
kryzysowych zagrożeń dotyczą-
cych zdrowia publicznego. Mają 
też ułatwić szybsze zatwierdzanie 
substancji, które mogłyby leczyć lub 
zapobiegać chorobom powodującym 
kryzys zdrowia publicznego.

Co drugi Europejczyk 
zachoruje na raka

Tylko połowie obecnie żyjących Eu-
ropejczyków uda się przejść przez 
życie bez raka. Nowotwory atako-
wać będą w coraz młodszym wieku. 
Zagrożenie z roku na rok będzie 
narastać — przestrzega Komisja Eu-
ropejska, powołując się na najnowsze 
dane zebrane przez ponad rok przy-
gotowań do wprowadzenia Europej-
skiego Planu Walki z Rakiem.

Inflacja zagraża POZ

Lekarze PPOZ 
napisali list 
do premiera, 
podkreślając, 
że podwyżki 
i brak wsparcia 
dla placówek 
POZ spowoduje 
zamykanie 
się kolejnych 
poradni. Jeśli 

rząd nie podejmie działań interwen-
cyjnych, dostępność do świadczeń 
medycznych będzie zagrożona 
— ostrzega Bożena Janicka, prezes 
Porozumienia Pracodawców Ochro-
ny Zdrowia 

Nadciśnienie i ból pleców

Schorzenia układu krążenia i kręgosłu-
pa — to dolegliwości, na które najczęś-
ciej skarżą się polscy pacjenci — wyni-
ka z najnowszej analizy GUS „Zdrowie 
i ochrona zdrowia w 2020 r.” Zgodnie 
z wynikami badania, u 49 proc. miesz-
kańców Polski wystąpiły długotrwałe 
problemy zdrowotne lub choroby 
przewlekłe, trwające co najmniej 
6 miesięcy. Pięć najczęstszych dole-
gliwości — to wysokie ciśnienie krwi 
(nadciśnienie) — 26,5 proc.; bóle dolnej 
partii pleców — 25,8 proc.; bóle szyi 
(karku) — 16,1 proc.; bóle środkowej par-
tii pleców — 15,7 proc.; choroba zwyrod-
nieniowa stawów — 15,5 proc. 
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Ryczałt przedpandemiczny

Według projektu ustawy autorstwa posłów 
PiS, aktualnie obowiązujący wykaz placówek 
zakwalifikowanych do podstawowego zabez-
pieczenia szpitalnego (PSZ) będzie obowiązy-
wał o pół roku dłużej, czyli do końca 2022 roku. 
W uzasadnieniu wyjaśniono, że zmiana jest 
podyktowana szczególnymi warunkami 
funkcjonowania szpitali w czasie pandemii 
COVID-19. Za podstawę wyliczenia kolejnego 
ryczałtu systemu PSZ, posłużą dane spra-
wozdawcze za 2019 r., czyli za ostatni okres 
rozliczeniowy przypadający przed pandemią 
COVID-19. 

Narodowy Frakcjonator

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem 
ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. 
W wykazie prac legislacyjnych i programo-
wych rządu zamieszczono informację o tym 
projekcie, który przewiduje m.in. powołanie 
Narodowego Frakcjonatora Osocza. Rada Mi-
nistrów ma zatwierdzić projekt w pierwszym 
kwartale tego roku.
Ustawa ma określić m.in. zasady gospodaro-
wania osoczem i produktami krwiopochod-
nymi. Planowane jest powołanie Narodowego 
Frakcjonatora Osocza (NFO), wytwarzającego 
produkty krwiopochodne, których obecnie 
brakuje na rynku. Rozpoczęcie produkcji ma 
nastąpić za ok. 4-5 lat. Do tego czasu NFO bę-
dzie sprzedawać osocze w drodze konkursu 
albo wybierze wykonawcę usługowego frak-
cjonowania w drodze konkursu albo przetargu 
publicznego.

Polski? Niekonieszno.

Samorząd lekarski nie może żądać udoku-
mentowania znajomości języka polskiego od 
lekarza spoza kraju UE, który stara się o zgodę 
na wykonywanie zawodu w Polsce — orzekł 
Sąd Najwyższy. Izba Kontroli Nadzwyczajnej 
i Spraw Publicznych rozstrzygnęła spór doty-
czący uproszczonego trybu zatrudniania leka-
rzy cudzoziemców spoza krajów unijnych.
SN uchylił częściowo uchwałę Naczelnej Rady 
Lekarskiej, w której samorząd lekarski określił 
dodatkowe warunki do wydania pozwolenia 
na wykonywanie zawodu, w tym przedsta-
wienie dokumentacji znajomości języka pol-
skiego i orzeczenie o stanie zdrowia. Właśnie 
te dwa dodatkowe wymogi uchwały zaskar-
żył do SN minister zdrowia, argumentując, że 
jest to niezgodne ze znowelizowanymi pod 
koniec 2020 r. przepisami o uproszczonym, 
w związku z pandemią, trybie przyznawania 
zgody na wykonywanie zawodu lekarza.

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.
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Były minister zdrowia prof. 
Łukasz Szumowski został no-
wym dyrektorem Narodowego 
Instytutu Kardiologii w Aninie. 
Zastąpił na tym stanowisku 
prof. Tomasza Hryniewieckie-
go, który kierował instytutem 
przez 6,5 roku. Aby objąć nową 
funkcję, prof. Szumowski zre-
zygnował z mandatu posel-
skiego. 

Dziań wcześniej prof. Hrynie-
wiecki został przez ministra 
Adama Niedzielskiego mia-
nowany pełnomocnikiem do 
spraw Narodowego Programu 
Chorób Układu Krążenia na lata 
2022-2032.

Michał Byliniak został wybrany 
na nowego dyrektora general-
nego Związku Pracodawców 
Innowacyjnych Firm Farma-
ceutycznych INFARMA. Pracę na 
nowym stanowisku rozpocznie 
od marca. Od 2019 roku był preze-
sem Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Warszawie. Wcześniej rada 
nadzorcza INFARMY powołała 
Piotra Dębskiego, wieloletnie-
go dyrektora zarządzającego 
firmy Biogen Polska sp. z o.o., 
na stanowisko swojego prze-
wodniczącego. Dotychczasowa 
przewodnicząca, Magdalena 
Kruszewska zrezygnowała z tej 
funkcji, ponieważ awansowała 
w międzynarodowych struktu-
rach Sanofi. 

Nowym dyrektorem 
Centrum e-Zdrowia został 
Paweł Kikosicki. Dotychczas 
pełnił on funkcję dyrektora 
Departamentu Obsługi 
Klientów w Narodowym 
Funduszu Zdrowia.

Po ponad 3 latach 
pracy w Ministerstwie 
Zdrowia, dotychczasowy 
wiceminister Sławomir 
Gadomski odszedł z resortu. 
Został zastępcą prezesa 
Agencji Badań Medycznych 
do spraw finansowania 
badań.
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Wielce Szanowny Panie Ministrze,

Niepokojące doniesienia środków ma-
sowego przekazu skłoniły mnie do 
zwrócenia się do Pana Ministra w sprawie 
alarmującej liczby zgonów z powodu 
COVID-19 w Polsce. 

Doszło do krytycznej sytuacji, w której 
oficjalna liczba zmarłych z powodu 
COVID-19 przekroczyła 100 tys. Z prze-
kazanych Rzecznikowi informacji wynika, 
że w obecnej fali pandemii w Polsce 
jest kilka razy więcej zgonów niż w kra-
jach zachodnich. Dane z 4 stycznia br. 
dotyczące tygodniowej liczby zgonów 
z powodu COVID-19 wskazują, że w Buł-
garii było ich ponad 12 na milion miesz-
kańców, a w Polsce — 11,8 na milion. Dla 
porównania — w Niemczech wskaźnik 
ten wyniósł 3,2 na milion, a w Wielkiej 
Brytanii, która teraz bije rekordy pod 
względem dziennej liczby zakażeń, mniej 
niż 2 zgony na milion.

Dostępne analizy uwidoczniły, że powstały 
w Polsce problem zwiększonej umieralno-
ści na COVID-19 w porównaniu do innych 
krajów, jest złożony oraz zakorzeniony 
w słabości i niewydolności systemu opieki 
zdrowotnej. Bowiem pandemia CO-
VID-19 uwypukliła wady, z którymi system 
ten zmaga się od lat. Niewątpliwie system 
ten, oprócz wymagań związanych z pan-
demią, musi mierzyć się nadto z nieroz-
wiązanymi dotychczas i nawarstwiającymi 
się problemami, m.in. kadrowymi, niedo-
finansowania, zaopatrzeniem w sprzęt 
czy dostępnością świadczeń. Rodzi to 
obawy czy system opieki zdrowotnej jest 
w stanie sprostać aktualnej sytuacji, która 
obnażyła i jeszcze bardziej zaznaczyła 
obszary wymagające natychmiastowej na-
prawy. Budzi to niepokój o nasze wspólne 
bezpieczeństwo. Powyższe wątpliwości 
korelują z zaniepokojeniem społecznym 
w przestrzeni publicznej wskazującym na 
brak odważnych działań państwowych 
w walce z pandemią COVID-19. 

W przekazanych Rzecznikowi doniesie-
niach zarysował się również problem 
śmiertelności pacjentów z COVID-19 le-
czonych na intensywnej terapii. Dla przy-
kładu został wskazany szpital w Raciborzu, 

który już na początku 
pandemii, został prze-
znaczony do leczenia 
chorych na COVID-19. 
Według niepotwier-
dzonych informacji 
spośród setek chorych 
covidowych, którzy 
w tym podmiocie 
zostali podłączeni do 
respiratora, tylko kilku 
pacjentów opuściło 
placówkę — reszta zmarła. Jak przedsta-
wiają doniesienia medialne takich szpitali, 
w których śmiertelność chorych z CO-
VID-19 leczonych na intensywnej terapii 
sięga niemal 100 proc., jest więcej np. 
w Łódzkiem, w Małopolsce, na Podlasiu. 
Występują również takie szpitale, w któ-
rych śmiertelność jest poniżej 50 proc. 
Natomiast brak jest w tym zakresie oficjal-
nych informacji oraz danych.

Kolejną bolączką, która wyłoniła się z ana-
lizy ekspertów jest niejasność wytycznych 
postępowania i brak nadzoru w zakresie ich 
stosowania w diagnostyce i leczeniu CO-
VID— 19. Na stronie Ministerstwa Zdrowia 
widnieją liczne dokumenty wypracowane 
przez konsultantów krajowych oraz me-
dyczne towarzystwa naukowe. Wytyczne 
są również ogłaszane przez Agencje Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji i inne 
gremia naukowe. Jednocześnie wraz z du-
żą liczbą dokumentów brak jest jasności co 
do aktualnie obowiązujących wytycznych. 
Ponadto brak również mechanizmów mo-
nitorowania i nadzoru nad ich stosowaniem 
przez poszczególne szpitale.

W związku z powyższym, zwracam się 
do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 
o zajęcie stanowiska w podnoszonej 
sprawie, w szczególności o wskazanie, 
czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi, bądź 
planuje prowadzić oficjalnie dostępny re-
jestr, który pokazywałyby efekty leczenia 
w odniesieniu do całej medycyny, w tym 
intensywnej terapii z wyszczególnieniem 
śmiertelności chorych z COVID-19 leczo-
nych na intensywnej terapii.

Z wyrazami szacunku

Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich

KOMENTARZE

Stan refundacji leków onkologicznych zarejestrowanych przez EMA 
od 2015 roku
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Przełom stycznia i lutego był najgorętszym politycznie okresem w pol-
skim systemie ochrony zdrowia. Sejmowa komisja poświęcona lex Ka-
czyński, nazywanemu też lex Hoc/Rychlik lub złośliwie lex Konfident, była 
jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń nowego roku.
Dyskutując o fasadowym, karykaturalnym prawnie pomyśle pozywania 
osób nie chcących się (dobrowolnie!) testować o 15 tys. zł odszkodowa-
nia, strona rządowa doszła do absurdu, oskarżając opozycję o hamowa-
nie wprowadzenia jakichkolwiek restrykcji. Znów okazało się, że tragicznej 
sytuacji pandemicznej w Polsce winna jest “totalna opozycja”.
W dyskusji, a potem kuriozalnej słownej przepychance, zabrakło jednak 
osoby najważniejszej — ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który 
jeszcze kilka tygodni temu od wprowadzenia lex Hoc (tego pierwotnego, 
zakładającego obowiązek szczepień dla pracowników) uzależniał swoje 
pozostanie w rządzie.
Kiedy jednak przyszło do dyskusji nad — już niestety — karykaturą projektu, minister 
zniknął. Czy dlatego, by nie musiał spełniać zapowiedzi o odejściu? Złośliwi nie 
omieszkali odnotować, że zbiegło się to w czasie z początkiem ferii, a minister 
przez cały tydzień unikał tak lubianych przez siebie wystąpień w mediach (ograni-
czył się do tweetów), więc być może wyjechał wypocząć. 
Biuro prasowe MZ tę pogłoskę zdementowało, jednak trudno oprzeć się wrażeniu, 
że ministra zdrowia zabrakło w przestrzeni publicznej w momencie, gdy był w niej 
najbardziej potrzebny. 
Tal, właśnie wówczas, w gorącym okresie na przełomie stycznia i lutego, głos mi-
nistra był potrzebny bardziej niż na którejkolwiek z nieuzasadnienie długich i zbyt 
częstych konferencji prasowych. 

Główny Urząd Statystyczny policzył, że chociaż według rejestrów mamy 
ponad 153 tysiące lekarzy, to z pacjentami pracuje tylko 92 tysiące. Rapor-
ty OECD — zapewne w ślad na GUS — też podają tę dziwną liczbę, we-
dług której na 100 tysięcy Polaków przypada 2,4 praktykujących lekarzy. 
Te statystyki nie budzą zaufania. Wierzyć się nie chce, że 60 tysięcy wykształ-
conych polskich lekarzy nie leczy pacjentów. Gdzie ci lekarze — duchy? 
Nawet jeśli odliczymy kilka procent medyków, którzy rzeczywiście odłożyli 
dyplom na półkę i zajęli się… np. polityką, biznesem, pracą naukową itp. 
Błąd zapewne bierze się z tego, że GUS nie uwzględnia lekarzy pracują-
cych prywatnie, bez kontraktów ani kontaktów z NFZ. Czym sobie zasłu-
żyli, aby ich traktować jako medyków drugiej kategorii, niewidzialnych? 
Przecież to oni ratują system przed totalnym upadkiem. To oni leczą chorych, którzy 
nie chcą — albo nie mogą — czekać w kolejce do świadczeń opłacanych przez NFZ. 
W ostatnim okresie ich rola jeszcze wzrosła. Duża część publicznych placówek, 
posłuszna zaleceniom NFZ i ministerstwa, odwoływała przecież wizyty i planowe 
zabiegi. Część pacjentów skierowała więc swoje kroki do prywatnych przychodni 
i szpitali. Na szczęście mieli szansę skorzystać z porady lekarzy, niewidocznych dla 
państwowych statystyk. Trzeba uwierzyć w lekarzy — duchy. Oni istnieją.

LEKARZE — DUCHY?

GDZIE ZNIKNĄŁ MINISTER ZDROWIA?

 

Krzysztof Jakubiak

Karolina Kowalska

Marcin Wiącek

WYKRES NUMERUMEM NUMERU 

Wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta życzymy zdrowia, zdrowia i jeszcze raz Wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta życzymy zdrowia, zdrowia i jeszcze raz 
zdrowia. Zwłaszcza, że leki coraz droższe, a kolejki do lekarzy specjalistów coraz dłuższe.zdrowia. Zwłaszcza, że leki coraz droższe, a kolejki do lekarzy specjalistów coraz dłuższe.
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Polscy onkolodzy kliniczni wskazali, jakie nowe terapie stosowane w leczeniu guzów litych powinny być 
priorytetem w procesach refundacyjnych w 2022 roku. 

Trastuzumab deruxtecan w leczeniu raka piersi, 
atezolizumab w leczeniu raka wątrobowoko-
mórkowego i NDRP oraz sacituzumab govite-
can w leczeniu raka piersi — tych nowych le-
ków najbardziej oczekują polscy onkolodzy, aby 
skutecznie leczyć chorych z guzami litymi. Na 
podstawie wskazań ekspertów, tworzących za-
rząd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 
— sostała stworzona lista priorytetów refunda-
cyjnych. Dziesięć najbardziej potrzebnych no-
wych leków — to przede wszystkim cząsteczki 
zarejestrowane w ostatnich latach.

Rosnąca liczba nowych terapii wymusza 
weryfikowanie wartości dodanej, którą przy-
noszą pacjentom, przy podejmowaniu decyzji 
o ich finansowaniu przez płatnika publiczne-
go. Konieczne jest stosowanie algorytmów 
oceny, uzupełnionych jednocześnie o analizę 
najnowszych danych klinicznych dotyczących 
skuteczności terapii, co pozwoli także skró-
cić czas podejmowania decyzji. Przy wyborze 
priorytetowych terapii trzeba uwzględnić także 
nierównomierny rozwój technologii dotyczą-
cych poszczególnych typów nowotworów, tak 
aby wyrównać szanse różnych grup pacjentów.

Metoda wyboru priorytetów
Zespół autorów raportu „Nowe terapie w le-
czeniu chorych na nowotwory” (dr Magdalena 
Władysiuk, Krzysztof Jakubiak, Jakub Rutkowski, 
Barbara Kozioł, Marta Walocha) przeprowadził 
analizę rejestracji nowych leków onkologicz-
nych i procesu obejmowaniu ich refundacją 
w ostatnich pięciu latach. Ocena przełomowości 
tych terapii została oparta na analizach potrzeb 
pacjentów i ocenach technologii lekowych do-
konywanych przez instytucje naukowe i regula-
cyjne. Kryteria, które zostały wzięte pod uwagę 
przy wyborze — to przede wszystkim:
l  Poziom zaspokojenia potrzeb pacjentów
l  Rokowania pacjentów na podstawie analizy 

przeżyć
l  Ocena leku w algorytmie ESMO
l  Ocena FDA w postaci określenia terapii jako 

„przełomowej”
l  Istotność obszaru terapeutycznego, wyrażana 

danymi epidemiologicznymi.
Propozycje zostały poddane ocenie eks-

pertów. Ostateczna lista priorytetów TOP 
10 ONKO powstała na podstawie zliczenia gło-
sów 9 osób — członków zarządu PTOK, wśród 
których był m.in. konsultant krajowy w dziedzi-
nie onkologii klinicznej.

Każdy głosujący ekspert wskazywał 10 le-
ków, według kolejności ich znaczenia. Głosu-
jący mogli oddawać głosy na nowo zarejestro-
wane cząsteczki, dotychczas nie refundowane 

TOP TEN ONKO:
onkolodzy wskazują priorytety onkolodzy wskazują priorytety 
refundacyjne na 2022 rokrefundacyjne na 2022 rok

lub na nowe wskazania cząsteczek już finan-
sowanych. O kolejności leków na liście TOP 
10 ONKO decydowała suma punktów oraz 
liczba wskazań danego leku. Pierwszy lek zo-
stał wskazany przez 8 ekspertów oddających 
głosy, dwóch z nich umieściło go na pierw-
szym miejscu swoich głosów. 

Dlaczego potrzebne jest  
wyznaczanie priorytetów
Każdego roku EMA i FDA rejestrują kilkana-
ście nowych cząsteczek do leczenia chorych 
na nowotwory. Rosnąca liczba nowych terapii 
onkologicznych i ich wysokie koszty sprawiają, 
że refundowanie wszystkich jest niemożliwe, 
a czas negocjacji i podejmowania decyzji jest 
zbyt długi. To pociąga za sobą konieczność do-
konywania wyboru, tak aby refundować przede 
wszystkim — i w pierwszej kolejności — te leki, 
które dają największą wartość dodaną i zapew-
niają najwyższą efektywność leczenia.

Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Me-
dycznej (ESMO) ocenia terapie onkologiczne 
według algorytmu porównującego wartość 

dodaną nowego leku w stosunku do już sto-
sowanych terapii. Leki otrzymują kategoryzację 
w skali A-E (terapie prowadzące do wyleczenia) 
lub w skali 1-5 (terapie paliatywne). Leki oce-
nione najwyżej (kategorie A, B, 4, 5) powinny 
być priorytetem dla decyzji refundacyjnych, 
ponieważ ich stosowanie przynosi największą 
korzyść dla pacjentów.

Amerykańska FDA przy rejestrowaniu no-
wych leków dokonuje wstępnej kategoryzacji 
nowych cząsteczek, przyznając do niektó-
rym miano terapii przełomowej lub pierwszej 
w swojej klasie (first-in-class). Zaliczenie no-
wej cząsteczki do tych grup może służyć jako 
wskazanie do określenia priorytetów dla przy-
szłych decyzji refundacyjnych. W obliczu ko-
niecznego przyspieszenia refundacji nowych 
leków, korzystne może być uznanie przełomo-
wych terapii FDA za priorytet w odniesieniu do 
nowych cząsteczek, zwłaszcza że w praktyce 
tak się dzieje, i niemal wszystkie terapie uzna-
ne za przełomowe przez FDA w latach 2013-
2015 są już refundowane, aczkolwiek nie we 
wszystkich wskazaniach. 

TOP 10 ONKO 2022
cząsteczka INN wskazanie Rekomendacje liczba głosów

 1 trastuzumab deruxtecan  rak piersi 59 8

 2 atezolizumab rak wątrobowokomórkowy 57 8

 3 atezolizumab NDRP leczenie adiuwantowe 54 7

 4 sacituzumab govitecan-hziy rak piersi 49 8

 5 osimertinib NDRP w leczeniu adiuwantowym 47 7

 6 encorafenib rak jelita grubego 37 6

 7 entrectinib nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK 26 7

 8 larotrectinib nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK 23 7

 9 enfortumab vedotin-ejfv rak pęcherza 21 4

10 trastuzumab emtansine rak piersi — leczenie uzupełniające przy braku pCR 20 2

Kolejna grupa leków otrzymała mniej punktów — to produkty, które znalazły się w drugiej dzie-
siątce wskazań głosujących:

cząsteczka INN wskazanie

11 alpelisib rak piersi przerzutowy

12 pemigatynib rak dróg żółciowych

13 darolutamid rak gruczołu krokowego

14 tucatinib rak piersi

15 apalutamid rak gruczołu krokowego

16 sotorasib NDRP

17 selpercatinib NDRP

18 pralsetinib NDRP

19 dostarlimab rak endometrium

20 pembrolizumab rak urotelialny
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Niemal wszystkie przełomowe terapie zareje-
strowane przez Amerykańską Agencję Żywności 
i Leków (FDA) w latach 2013-2015 są refundo-
wane w naszym kraju. Za najbardziej wartościo-
we terapie w tym okresie uznano 11 cząsteczek, 
spośród których dziewięć jest u nas dostępnych. 
Spośród 13 terapii uznanych przez FDA za prze-
łomowe w latach 2016-2017 również dziewięć 
jest u nas finansowanych.

Refundowana jest także zdecydowana więk-
szość leków onkologicznych uznanych w UE za 
najbardziej wartościowe (wg skali ESMO-MCBS 
oceniającej wartość terapii nowotworowych). 
Jednak spośród leków onkologicznych zareje-
strowanych od 2018 r. są u nas refundowane je-
dynie niektóre z nich. Zasadą jest, że im nowsze 
leki, tym mniejsza jest ich dostępność w naszym 
kraju.

Głównym problemem w naszym kraju jest 
opóźnienie refundacji nowych terapii onkolo-
gicznych w porównaniu do ich rejestracji przez 
Europejską Agencję Leków. Decyzje o refunda-
cji nowych leków w 2021 r. zapadały średnio po 
trzech latach od ich rejestracji. Ten okres się jed-
nak skraca, w 2020 trwało to średnio 3,3 lata.

Pocieszające jest, że refundowane w Polsce 
leki onkologiczne zwykle należą do tych uzna-
wanych za najbardziej przydatne w terapii, czę-
sto uznawane są wręcz za przełomowe. Wynika 
to z tego, że podczas procesu refundacyjnego 
uwzględniane są najnowsze dane dotyczące 
poszczególnych terapii, jakie pojawiły się po ich 
rejestracji przez FDA oraz EMA. „Mamy w ten 
sposób szansę to zrewidować, bo nasza oce-
na przeprowadzana jest później" — podkreśla 
współautorka raportu, dr Magdalena  Władysiuk.

Jeśli chodzi o tempo refundacji leków on-
kologicznych w naszym kraju, to w ostatnich la-
tach utrzymuje się ono na podobnym poziomie 
w porównaniu do rejestracji UE. Problemem jest 
to, że mamy zaległości w refundacji, których jak 
na razie nie potrafimy nadrobić. W sumie w la-
tach 2015-2021 Europejska Agencja Leków zare-
jestrowała 77 nowych leków, podczas gdy u nas 
w tym samym okresie zostało zrefundowanych 
57 terapii.

WNIOSKI
Celem Polityki Lekowej Państwa 2018-2022 jest 
zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków, 
dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie.

Analiza decyzji oraz środków przeznacza-
nych na farmakoterapię chorób nowotworo-

wych wskazuje, że dostępność refundacyjna 
nowych leków w onkologii poprawia się szybciej 
niż w pozostałych obszarach medycyny. Ten ko-
rzystny proces został zaburzony przez pandemię, 
w czasie której zmniejszyły się nakłady Narodo-
wego Funduszu Zdrowia na świadczenia związa-
ne z leczeniem chorych na nowotwory. 

Decyzje refundacyjne dotyczące nowych te-
rapii zapadają w Polsce ze znacznym opóźnie-
niem, wynoszącym co najmniej trzy lata od mo-
mentu rejestracji terapii przez Europejską Agencję 
Leków (EMA). Nie wszystkie nowo rejestrowane 
terapie onkologiczne są refundowane w Polsce, 
w dodatku znacząca cześć decyzji refundacyj-
nych (kryteria programów lekowych) ogranicza 
zakresy ich stosowania. Nowe leki przeznaczone 
do leczenia nowotworów pojawiają się w liczbie 
dziesięciu lub więcej rocznie. Liczba nowych re-
jestracji EMA jest od kilku lat podobna do liczby 
nowych cząsteczek obejmowanych rejestracją 
w Polsce. Oznacza to, że nasza zapóźnienie do-
stępności do terapii onkologicznych nie narasta, 
ale także nie zmniejsza się. 

Innym celem Polityki Lekowej Państwa jest 
systematyczna poprawa stanu zdrowia popula-
cji, dzięki optymalizacji wydatków publicznych, 
zapewniających możliwie najszerszy dostęp do 
skutecznych, bezpiecznych i kosztowo-efektyw-
nych terapii. 

Refundacją w polskim systemie obejmujemy 
zdecydowaną większość terapii, wskazywanych 
jako przełomowe przez Amerykańską Agencję 
Żywności i Leków (FDA) oraz najwyżej ocenia-
nych przez Europejskie Stowarzyszenie Onko-

Raport: refundacja nowych Raport: refundacja nowych 
terapii onkologicznychterapii onkologicznych
Średni czas upływający od centralnej rejestracji EMA do objęcia refundacją 
w Polsce nowych leków onkologicznych skrócił się do trzech lat. Co roku do 
refundacji wprowadzanych jest w Polsce dziewięć leków onkologicznych. 
Tempo obejmowania finansowaniem nowych cząsteczek jest wolniejsze niż 
tempo rejestracji nowych leków przez FDA i EMA — to najciekawsze wnioski 
z raportu „Nowe terapie w leczeniu chorych na nowotwory”, opracowanego 
przez Modern Healthcare Institute we współpracy z HTA Consulting. 

logii Medycznej (ESMO). To świadczy o tym, że 
procesy weryfikacyjne i taryfikacyjne AOTMiT po-
twierdzają słuszność decyzji FDA i ESMO.

Ocena najlepszego efektu zdrowotnego 
w oparciu o dowody naukowe i wytyczne klinicz-
ne pozwala na wskazanie priorytetów refundacyj-
nych. Ocena FDA oraz algorytmy ESMO wspiera-
ją proces identyfikacji tych cząsteczek i pozwalają 
na przyspieszenie procesu ich oceny w polskim 
systemem refundacyjnym. Systematyczne pod-
noszenie efektywności systemu ochrony zdrowia 
w Polsce wymaga jeszcze zmian poprzez znie-
sienie restrykcji wskazań w dostępie do poszcze-
gólnych leków oraz uwzględnienia cząsteczek na 
całej ścieżce terapeutycznej pacjenta. 

Analiza ocen FDA, decyzji EMA oraz algo-
rytmu ESMO pozwala wyselekcjonować nowe 
terapie onkologiczne stosowane w leczeniu gu-
zów litych, które ze względu na efekty kliniczne 
w pierwszej kolejności powinny zostać objęte 
procesem refundacji. Przy zastosowaniu jednego 
z dwóch kryteriów: uznania leku za przełomo-
wy według FDA lub wysokiej (4, 5 lub A) oceny 
w algorytmie ESMO, lista potencjalnych prioryte-
tów refundacyjnych spośród nowych cząsteczek 
zarejestrowanych w ostatnim okresie może ob-
jąć około 25 pozycji, nie uwzględniając nowych 
wskazań cząsteczek już refundowanych. 
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Dostępność leków pr zeciwzakrzepowych  Dostępność leków pr zeciwzakrzepowych  
jest zagrożonajest zagrożona

DEBATA

Kolejna debata w ramach cyklu New Econo-
my in Healthcare poświęcona była „Dostęp-
ności leków przeciwzakrzepowych w czasie 
pandemii COVID-19 jako jednemu z kluczo-
wych elementów bezpieczeństwa lekowe-
go Polski”. Leki przeciwzakrzepowe, głów-
nie heparyny, są stosowane jako leczenie 
i zapobieganie powikłaniom zakażenia SARS-
-CoV-2 i w przebiegu różnego rodzaju posta-
ci choroby COVID-19. Ma to związek, z tym, 
ze pacjenci, którzy są hospitalizowani na od-
działach covidowych, mają wiele chorób to-
warzyszących, głównie układu sercowo-na-
czyniowego, takich jak nadciśnienie tętnicze 
czy schorzenia naczyń obwodowych, które 
predysponują do powikłań zakrzepowych. 
W wielu przypadkach heparyny są przepisy-
wane pacjentom również po zakończeniu 
hospitalizacji, aby przyspieszyć powrót do 
pełnego zdrowia.

„W leczeniu chorych na COVID-19 leki 
przeciwzakrzepowe stosujemy praktycznie 
u każdego pacjenta. Heparyny podajemy 
zarówno pacjentom z lekkimi objawami, jak 
też chorym w stanie ciężkim” — mówi dr 
Piotr Ligocki, ordynator oddziału covidowe-
go, Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgosz-
czy. Doktor farm. Leszek Borkowski dodaje 
— „Zaburzenia w układzie krzepnięcia mo-
gą pojawiać się zarówno u różnych cho-
rych internistycznych, u pacjentów w czasie 
zabiegów chirurgicznych, oraz leczonych 
w oddziałach intensywnej terapii. Obecnie 
we wszystkich dyscyplinach zabiegowych 
obowiązują standardy prowadzenia profi-
laktyki zakrzepowej oparte między innymi 
na heparynach drobnocząsteczkowych.”

Problemy z dostępnością heparyn
Jak podkreśla prof. Krzysztof J. Filipiak, kardio-
log, farmakolog kliniczny, rektor Uczelni Me-
dycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warsza-
wie — „Jeszcze przed pandemią były problemy 
z dostępnością heparyn, związane z niedoborem 
surowców do ich produkcji, która jest prowadzo-
na w Chinach”. Heparyny od dawna znajdują się 
także na liście antywywozowej, ponieważ niskie 
ceny na polskim rynku zachęcają do eksportu 
równoległego.

„Przy heparynach mamy do czynienia z sytu-
acją, w której surowiec służący do ich produkcji 
jest dostępny w bardzo ograniczonym zakresie. 
Jego wytwarzanie zostało zdominowane przez 
Chiny do tego stopnia, że chińskie firmy prze-
jęły nawet amerykańskie fabryki, które pozyski-
wały substraty z jelit wieprzowych” — tłumaczy 
prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzy-
stwa Farmakoekonomicznego.

W czasie pandemii szpitale prowadzące od-
działy covidowe są zaopatrywane w heparyny 
(jeden lek zakupiony centralnie) bezpośrednio 
z Agencji Rezerw Materiałowych. Dzięki temu 
w szpitalach nie ma niedoborów. Jednak pa-
cjenci poza szpitalami, którzy zaopatrują się 
w otwartych aptekach, mają duże problemy 
z dostępnością. Jak mówi mgr Anna Lipnicka, 
członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Za-
wodowego Farmaceutów Szpitalnych — „Prze-
kazywana przez Agencję Rezerw Materiało-
wych do szpitali heparyna jest przeznaczona 
wyłącznie na oddziały covidowe. Do innych ce-
lów szpitale kupują heparyny w ramach przetar-
gów. Ich dostępność jest zróżnicowana. Czasa-
mi przez 2-3 tygodnie nie ma dostaw, dlatego 
szpitale tworzą zapasy i dokładnie monitorują 

Rosnące zapotrzebowanie na leki przeciwzakrzepowe, a także monopolistyczna pozycja chińskich 
producentów heparyn drobnocząsteczkowych, zwiększa ryzyko niedoborów tych preparatów. Ich 
zużycie w dodatku mocno wzrosło w czasie pandemii COVID-19. Eksperci dostrzegają potrzebę działań 
organizacyjnych, modyfikacji polityki lekowej a także — w dłuższej perspektywie — rozwoju krajowej 
produkcji heparyn lub ich syntetycznych zamienników.

dr Piotr Ligocki

Szpitale prowadzące oddziały covidowe są obecnie zaopatrywane w hepary-
ny bezpośrednio z Agencji Rezerw Materiałowych. Dzięki temu w szpitalach 
nie ma niedoborów. Heparyny otrzymywane od agencji rezerw, podobnie jak 
inne leki stosowane w leczeniu Covid-19, nie są rozliczane przez szpitalne 
punkty apteczne, ale w ramach rozliczenia oddziałów covidowych z Minister-
stwo Zdrowia. Jednak pacjenci poza szpitalami, którzy zaopatrują się w otwar-
tych aptekach, mają duże problemy z dostępnością.

Natomiast na oddziałach szpitalnych zdarzają się problemy z leczeniem pa-
cjentów, u których nie można stosować heparyny drobnocząsteczkowej, na 
przykład z powodu reakcji alergicznych. Są oni leczeni pentasacharydami.

ich poziom oraz zapotrzebowanie na poszcze-
gólnych oddziałach.”

„Problemy z dostępnością dotyczą heparyn 
drobnocząsteczkowych w działaniach profilak-
tycznych, gdzie zużywa się sporo leku z uwagi 
na długi okres podawania i większą liczbę pa-
cjentów, którzy są kwalifikowani. W działaniach 
leczniczych czas terapii jest najczęściej krótki, 
bo jest to średnio siedmiodniowy początek le-
czenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. 
Według obecnych standardów praktycznie 
wszyscy pacjenci hospitalizowani z powodu 
Covid-19 kwalifikują się do profilaktyki prze-
ciwzakrzepowej w czasie pobytu w szpitalu. 
Pacjenci z utrzymującymi się czynnikami ryzyka 
zakrzepowego i podwyższonym stężeniem d—
dimerów powinni profilaktykę przeciwzakrze-
pową otrzymywać także po wypisie do domu. 
To powoduje, że zużywane są duże ilości he-
paryn i ten ruch agencji rezerw materiałowych 
należy ocenić jako dobry, chociaż to bardzo 
radykalna decyzja” — mówi prof. Marcin Kurzy-
na, kierownik Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób 
Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP, 
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock.

Na oddziałach szpitalnych zdarzają się prob-
lemy z leczeniem pacjentów, u których nie moż-
na stosować heparyny drobnocząsteczkowej, na 
przykład z powodu reakcji alergicznych czy ma-
łopłytkowości. Są oni leczeni wówczas pentasa-
charydami, lekami wygodniejszymi w stosowa-

prof. Krzysztof J. Filipiak

Jeszcze przed pandemią były problemy z do-
stępnością heparyn, związane z niedoborem su-
rowców do ich produkcji, która jest prowadzona 
w Chinach. Nie było natomiast nigdy problemu 
z zaopatrzeniem w pentasacharydy, co wynika 
zarówno z całkowicie syntetycznego sposoby 
ich wytwarzania jak i z tego, że ich zakłady pro-
dukcyjne nie znajdują się na terenie Chińskiej Re-
publiki Ludowej. Dlatego strategią zabezpiecze-
nia leczenia przeciwkrzepliwego chorych w Eu-
ropie i także w Polsce powinno być szersze za-

stosowanie pentasacharydów. Wiedza o tych lekach jest bardzo ogra-
niczona, lekarzy mają problemy z określeniem, gdzie należy je stoso-
wać. Wynika to z powszechnego dotychczas stosowania heparyn 
drobnocząsteczkowe. Kolejną przyczyną było to, że pentasacharydy 
nie są refundowane — a powinny być refundowane w niektórych 
wskazaniach, przynajmniej w leczeniu szpitalnym.



7 MODERN HEALTHCARE INSTITUTE

Dostępność leków pr zeciwzakrzepowych  Dostępność leków pr zeciwzakrzepowych  
jest zagrożonajest zagrożona

DEBATA

niu (podawane raz dziennie) i bezpieczniejszymi 
dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Nie odnotowano problemów z zaopatrze-
niem w pentasacharydy — są wytwarzane bez 
naturalnych surowców, a zakłady produkcyjne 
nie znajdują się na terenie Chin. „Dlatego stra-
tegią zabezpieczenia leczenia przeciwkrze-
pliwego chorych w Europie i także w Polsce 
powinno być szersze zastosowanie pentasa-
charydów” — wskazuje prof. Krzysztof J. Fili-
piak. Podkreśla również — „Dla zabezpieczenia 
chorych trzeba po pierwsze rozpowszechnić 
wiedzę o pentasacharydach i ich jedynym za-
rejestrowanym przedstawicielu — fondaparinu-
xie (Arixtra) i uświadomić szpitalom, komitetom 
terapeutycznym i farmakologom klinicznym, że 
powinien zostać wpisany do receptariuszy szpi-
talnych i powinien być dostępny, stanowić tzw. 
backup — zabezpieczenie na wypadek trud-
ności w zaopatrzeniu w heparyny drobnoczą-
steczkowe.”

Jak poprawić  
bezpieczeństwo pacjentów
Mecenas Katarzyna Bondaryk zwraca uwagę, że 
istniejące przepisy pozwalają podejmować dzia-
łania, które poprawią sytuację w obszarze leków 
przeciwzakrzepowych — „Artykuł 15 ustęp 3 usta-
wy o refundacji pozwala nam utworzyć oddziel-
ną grupę limitową i jest tak szeroką regulacją, że 
zapewnienie bezpieczeństwa lekowego również 
może stać się kryterium odróżnienia produktu od 
pozostałych i utworzenia kolejnej odrębnej grupy 
limitowej”. Proponuje także, aby przy podejmo-
waniu decyzji refundacyjnych wziąć pod uwagę 
problem niedoborów i nie dążyć do obniżania 
ceny za wszelką cenę, ponieważ w dłuższej per-
spektywie zwiększa to ryzyko braków na rynku.

„Niedobory leków są czarnym snem mini-
stra zdrowia. Z punktu widzenia ministerstwa 
zdrowia bezpieczeństwu sprzyja najbardziej dy-
wersyfikacja i konkurencja wielu producentów” 

— mówi prof. Marcin Czech. Jego zdaniem 
w najbliższych latach popyt na leki będzie wzra-
stał, co dodatkowo zwiększa ryzyko braków 
— „Heparyny mają nie tylko zastosowanie szpi-
talne i nie tylko we wspomagającym leczeniu 
COVID-19. To są coraz szersze zastosowania 
w innych jednostkach chorobowych, w Polsce 
nie refundowane, ale to jest w tym momencie 
drugorzędne”.

„Wydaje mi się, że zabezpieczenie produkcji 
leków przeciwzakrzepowych na terenie Polski 
— to kwestia wieloletniego projektu. Natomiast 
w momencie, kiedy występują problemy z do-
stępnością, potrzebna jest odpowiednia polity-
ka lekowa, czyli jednak dostosowanie naszych 
działań i decyzji do obecnej sytuacji, wyjście 
z utartego algorytmu negocjacyjnego” — mówi 
mec. Katarzyna Bondaryk.

Na aktualne potrzeby wskazuje także dr 
med. Piotr Ligocki — „W tej sytuacji wskazane 
byłoby zapewnienie dostępności syntetycz-
nego fondaparinuxu. Trzeba także zwrócić 
uwagę, że nie wszystkie heparyny są obecnie 
jednoznacznie refundowane, tak aby lekarz 
zmógł przepisać ich stosowanie pacjentowi 
po zakończeniu hospitalizacji, z odpłatnością 
ryczałtową czy też 30-procentową“. Mówi tak-
że o potrzebnych rozwiązaniach w procesach 
zakupowych, gdyż nawet pomyślne rozstrzyg-
nięcie przetargu nie gwarantuje dostaw leków 
— „Zdarzają się sytuacje, w których firmy startu-
jące w przetargu nie mają jeszcze towaru spro-
wadzonego do Polski. Niedawno okazało się, 
że zwycięzca przetargu nie mógł się wywiązać 
z dostaw, ponieważ producent podniósł cenę 
o ponad 40 proc. i preparat trafił na inny rynek, 
gdzie osiągnął wyższą cenę. Podobna sytuacja 
zaistniała w Rumunii, gdzie również nie dotarła 
zamówiona heparyna, ponieważ została prze-
kazana na rynek włoski.”

Natomiast Leszek Borkowski podkreśla, że 
lekarze powinni mieć do dyspozycji całą pa-

mec. Katarzyna  
Bondaryk

W przeszłości wielokrotnie doświadczaliśmy problemów związanych z do-
stępnością heparyn. Sytuacja na rynku jest bardzo trudna. Dlatego nie 
powinniśmy traktować negocjacji dotyczących heparyn jak rozmów 
o pierwszym lepszym leku. Tymczasem podejmujemy decyzje według 
jednego schematu. Często się zdarza, że nowy lek objęty refundacją od 
razu trafia na listę antywywozową, mimo że zgodnie z przepisem przed 
podjęciem takiej decyzji należałoby przeanalizować dynamikę obrotów 
na rynku. To oznacza, że od razu pojawia się założenie, że przy ustalo-
nych warunkach finansowych spodziewamy się problemu z jego dostęp-
nością. W negocjowaniu warunków cenowych obowiązuje założenie, 
aby zagwarantować cenę najniższa w Europie. Przy odnawianiu decyzji 

i kolejnych negocjacjach również dominuje oczekiwanie, że cena zostanie jeszcze obniżona. 
Oferując najmniej korzystne w Europie warunki cenowe zakupu leków, nie możemy się spo-
dziewać zagwarantowania dostępności rynkowej w sytuacji niedoborów występujących na 
całym terytorium EU.

letę leków, stosowanych w danym przypadku 
klinicznym — „Wniosek końcowy dotyczący le-
czenia przeciwzakrzepowego sformułowałbym 
zatem następująco: dla resortu zdrowia prio-
rytetem powinno być zabezpieczenie dostęp-
ności heparyn drobnocząsteczkowych oraz 
objęcie finansowaniem fondaparinuxu, będą-
cego związkiem syntetycznym, niezależnym od 
podaży jelit świńskich. Takie działania pozwolą 
zabezpieczyć interesy zdrowotne pacjentów 
w Polsce. W trosce o długofalowe bezpieczeń-
stwo lekowe pacjentów, należy także przygoto-
wać listę leków, które powinny być produkowa-
ne czy konfekcjonowane w Polsce”.

prof. Marcin Czech

Być może Polska jako kraj, który jest potentatem 
w produkcji rolnej, mogłaby posiadać własne sub-
straty do produkcji i wytwarzać heparynę swoim 
terenie. Jestem daleki od nadmiernego prefero-
wania narodowych rozwiązań, ale doświadczenie 
uczy, że jeżeli mamy w Polsce zakład produkcyjny 
i formy gotowej, i substancji czynnej — to łatwiej 
jest reagować w momencie kryzysowym, kiedy 
występują niedobory. Drugi kierunek działania 
— to dywersyfikacja dostaw, zakupy od wielu pro-
ducentów i szybkie podejmowanie decyzji refun-

dacyjnych w odniesieniu do preparatów odtwórczych lub takich, które 
mogą być zamiennikami. Trzecią możliwością jest rozwój produkcji, w Eu-
ropie lub Polsce, właśnie tych zamienników — syntetycznych produk-
tów, mogą zastąpić heparyny drobnocząsteczkowe.

dr Leszek Borkowski

Analiza potencjalnych zamienników wykazuje, 
że nie posiadamy produktu leczniczego, mogą-
cego w „ciemno” zastąpić heparyny drobno-
cząsteczkowe: dalteparynę (Fragmin), enoks-
aparynę (Clexane), nadroparynę (Fraxiparynę), 
enoksaparynę (Neoparin). Spośród grupy sub-
stancji aktywnych przeciwzakrzepowo, do któ-
rej można zaliczyć 22 dostępne na rynku czą-
steczki, najwyżej pięć może ewentualnie służyć 
do ewentualnego zastąpienia heparyn drobno-

cząsteczkowych. Można do nich zaliczyć leki hamujące aktywność 
trombiny (antytrombina czyli Kybernin), inhibitory czynnika krzepli-
wości Xa (fondaparinux czyli Arixtra), edoksaban (Lixiana), suledok-
syd (Vessel Due) oraz antagonistów witaminy K (warfarynę).

Z całej piątki potencjalnych zamienników heparyn drobnocząstecz-
kowych najbardziej interesujący wydaje się fondaparinux, ponieważ 
jest skuteczny w krótkotrwałym zapobieganiu chorobie żylno-za-
krzepowej. Pentasacharydy nie wymagają również kontroli labora-
toryjnej i wykazują niewiele znanych interakcji z innymi lekami i po-
żywieniem. Leczenie pentasachyradami może być bardziej opła-
calne pod wieloma względami, a działania niepożądane, takie jak 
małopłytkowość wywołana heparyną (zwiększenie ryzyka powikłań 
zakrzepowo-zatorowych przez wstrzyknięcia heparyny) podczas ich 
stosowania wydają się występować rzadko.
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POPRAWIAĆ DOSTĘP DO FARMAKOTERAPII  

CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH 

Marcin Stajszczyk

„W przypadku części wskazań kli-
nicznych nowe leki stanowią często 
jedyną skuteczną opcję terapeutycz-
ną dla pacjentów, której brak wiąże 
się ze złym rokowaniem i postępem 
choroby. Mimo że liczba leków in-
nowacyjnych refundowanych w reu-
matologii nie jest mała, to nadal są 
obszary, które wymagają poprawy. 
Taka sytuacja ma miejsce w przy-
padku spondyloatropatii, zarówno 

postaci radiograficznej czyli ZZSK, jak i postaci nieradio-
graficznej. 

W pierwszym przypadku oprócz leków z grupy inhi-
bitorów TNF-alfa pacjenci mają dostęp tylko do jedne-
go leku o innym mechanizmie działania — inhibitora IL-
17 (sekukinumab). Potrzebne są kolejne opcje czyli drugi 
inhibitor IL-17 (iksekizumab) oraz leki doustne z grupy in-
hibitorów JAK, które także zostały zarejestrowane w tym 
wskazaniu — upadacytynib i tofacytynib. Stałe poszerze-
nie wskazań klinicznych dla leków doustnych z grupy 
inhibitorów JAK daje możliwość skutecznego leczenia 
chorych preferujących tą drogę podania lub z innych 
przyczyn nie mogących stosować terapii dożylnych lub 
podskórnych. Szczególne znaczenie ma to w przypadku 
dzieci z MIZS, dla których pierwszy lek z tej grupy, tofacy-
tynib, został już zarejestrowany. Z kolei pacjenci z nrSpA 
mają ograniczony dostęp tylko do dwóch inhibitorów 
TNF-alfa, co rodzi pilną potrzebę refundacji obu inhibito-
rów IL-17. Część leków z uwagi na swój mechanizm dzia-
łania jest także skuteczna w terapii innych chorób auto-
immunizacyjnych, które często towarzyszą chorobom 
reumatycznym, jak łuszczyca czy choroby zapalne jelit” 

— dr Marcin Stajszczyk, przewodniczący komisji ds. 
polityki lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicz-
nego, kierownik Oddziału Reumatologii i Chorób Auto-
immunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii.

PODNIEŚĆ WYCENY KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ

Maciej Lesiak

W leczeniu ostrych zawałów serca oraz innych schorzeń kardiologicznych trzeba jak 
najszybciej zwiększyć wycenę zabiegów kardiologii interwencyjnej — alarmowali spe-
cjaliści na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw kardiologii. Część takich 
zabiegów jest dla szpitali nieopłacalnych.

„Koszty podstawowych zabiegów wieńcowych przekraczają refundację Narodo-
wego Fundusz Zdrowia” — powiedział prof. Maciej Lesiak, kierownik Katedry i Kliniki 
Kardiologii UM w Poznaniu. Jego zdaniem najbardziej jest to widoczne na przykładzie 
koronarografii. Koszty tego zabiegu od 2015 r. w coraz większym stopniu przekraczają 
wycenę tej procedury. W przypadku leczenia inwazyjnego (jednoetapowego) w razie 
ostrego zawału serca (polegającego na udrożnieniu tętnic wieńcowych) w 2021 r. 
wycena tylko w nieznacznym stopniu (o 715 zł) przewyższała jej koszty. W przypad-

ku leczenia dwuetapowego, gdy zabieg jest bardziej rozległy, w ubiegłym roku koszty były już o 2219 zł 
większe od wyceny. Zdaniem prof. Lesiaka wzrost kosztów nie jest związany z wyższymi cenami sprzętu 
medycznego, lecz z rosnącymi koszty hospitalizacji — „Koszty pobytu pacjentów szpitalach będą jeszcze 
wyższe w 2022 r. z powodu wzrostu cen energii”.

„Z powodu wysokiego u nas obciążenia chorobami sercowo-naczyniowymi i większego ryzyka kardio-
logicznego, polska populacja wymaga bardziej intensywnego leczenia” — zaznaczył prof. Wojciech Wo-
jakowski z Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca III Katedry Kardiologii SUM. Dodał, że wzrasta 
liczba pacjentów wymagających leczenia przy użyciu złożonych tzw. procedur endowaskularnych (kar-
diologii interwencyjnej). Jeszcze bardziej przyczyniła się do tego pandemia COVID-19, na dodatek wielu 
pacjentów zaniedbało kontrolowanie i leczenie chorób sercowo-naczyniowych. Należy zatem się liczyć 
z tym, że chorzy coraz częściej będą się zgłaszać z bardziej zaawansowanym schorzeniem, związanych 
z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym oraz cukrzycą. Tymczasem spadła wycena niektórych 
procedur kardiologii interwencyjnej, co sprawia, że dla szpitali przestały lub przestają być opłacalne.

LEKARZE POZ POWINNI OTRZYMAĆ JASNE ZALECENIA JAK LECZYĆ CHORYCH NA COVID-19

Piotr Kuna

Profesor Piotr Kuna apeluje, aby "jasno wytłumaczyć lekarzom POZ, co mają robić 
z chorymi na COVID-19". Jego zdaniem wielu lekarzy boi się lub nie chce zajmować się 
tymi pacjentami, więc NFZ powinien zalecić standardy postępowania z chorymi którzy 
mogą być leczeni w domu.

"Pierwsza rzecz, którą należy zrobić — to jasno powiedzieć lekarzom rodzinnym, co 
mają robić z pacjentami chorymi na COVID-19. Dzisiaj z tego, co obserwuję, wiodącym 
leczeniem jest podanie antybiotyków bez zbadania pacjenta. Infekcji wirusowych nie 
leczymy antybiotykami. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkich musimy leczyć tak 
samo. Każdy pacjent jest troszkę inny i to właśnie lekarz rodzinny powinien najlepiej 
znać swoich pacjentów i terapię dostosowywać do nich. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma 
wiele innych chorób, często notuje infekcje, to być może czasami antybiotyk w terapii 

także jest potrzebny. Na Boga, nie powinien on być jednak normą. Co do zasady zakażonych wirusami nie 
leczy się antybiotykami. A już na pewno należy raz na zawsze skończyć z wypisywaniem antybiotyków przez 
telefon, bez badania pacjenta" — mówi prof. Kuna.

USPRAWNIĆ SYSTEM LECZENIA ASTMY

Małgorzata Gałązka-
-Sobotka

„Analizy sytuacji chorych na astmę oskrzelową w Polsce, wykonane na podstawie da-
nych zgromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak również Ministerstwo 
Zdrowia, jednoznacznie wskazują na potrzebę podjęcia zdecydowanych działań 
usprawniających organizację procesu diagnostyki i leczenia” — mówi dr Małgorzata 
Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. 

Jak dodaje, zapewnienie optymalnej opieki chorym na astmę oznacza po pierw-
sze — zwiększenie świadomości lekarzy POZ w zakresie obowiązujących standardów 
terapeutycznych w obszarze astmy, po drugie — stworzenie mechanizmu współpracy 
między lekarzem POZ a specjalistą. Podkreśla, że systemy informatyczne mogą pomóc 
lekarzowi POZ, specjaliście oraz samemu pacjentowi. Przykładem takiego narzędzia 
mogłoby być wykorzystanie infrastruktury systemu e-Recepta w celu identyfikacji ryzy-

ka nadużywania określonych grup leków. 
Działania, które pozwolą na wzrost efektywności leczenia astmy i obniżenie jego kosztów, powinny 

zakładać zmiany na wszystkich poziomach systemu opieki zdrowotnej. „Najważniejsza rzecz, od której po-
winniśmy rozpocząć, to zdefiniowanie roli i zadań profesjonalistów, którzy powinni się znaleźć na ścież-
ce pacjenta, w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Na pierwszej linii frontu są zawsze lekarz 
rodzinny oraz zespół podstawowej opieki zdrowotnej. To bardzo ważne, aby rola i zasady postępowania 
lekarza rodzinnego były jasno sprecyzowane” — dr Gałązka-Sobotka. Drugą grupę stanowią lekarze spe-
cjaliści, czyli alergolodzy i pulmonolodzy, do których kierowany jest pacjent z astmą w celu konsultacji 
specjalistycznej, opracowania lub zoptymalizowania planu terapii czy też podjęcia decyzji o kwalifikacji do 
leczenia w programie lekowym.

WIĘCEJ STATYN

Jarosław Kaźmierczak

„Podwyższony cholesterol LDL nie 
boli, przez lata nie daje żadnych 
uciążliwych objawów, choć w mo-
że działać niszczycielsko na orga-
nizm, podobnie jak warunki atmo-
sferyczne powodują korozję meta-
lu. Naszym celem terapeutycznym 
powinno być zatem odpowiednio 
szybkie wyłapanie zmian, a następ-
nie obniżenie poziomu cholestero-
lu do bezpiecznego pułapu. Uży-

wając obrazowego porównania zatrzyma to lub spo-
wolni proces destrukcji, podobnie jak garażowanie auta 
zabezpiecza przed korozją.

W polskich realiach zawodzi zarówno szybka diag-
noza problemu jak i sposób przeciwdziałania. W mojej 
ocenie po części jest to wina lekarzy, którzy obawiają 
szybkiego wdrożenia leczenia, po części lekceważenia 
zagrożenia przez pacjentów. Silny wpływ na postawy 
zarówno jednych jak i drugich mają autorzy nie ma-
jących podstaw naukowych teorii o szkodliwości sta-
tyn, podstawowego narzędzia do redukcji szkodliwego 
cholesterolu. Metody i szkodliwość skutków działań 
antystatynowców oceniam na równi z antyszczepion-
kowcami” 

— prof. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy 
w dziedzinie kardiologii.
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URZĘDNICY SKONTROLUJĄ DYREKTORÓW 

Jarosław J. Fedorowski

„Po zapowiadanej reformie 
szpitali, dyrektorów, czyli prak-
tyków i wysokiej klasy specjali-
stów w ochronie zdrowia, nad-
zorować będą ludzie o niż-
szych formalnie kwalifikacjach. 
Restrukturyzacja szpitali, któ-
re będą zakwalifikowane do 
niższej kategorii, będzie odby-
wać pod okiem osób nadzo-
rujących lub zarządzających, 

których kwalifikacje zawodowe będą znacznie po-
niżej kwalifikacji dyrektorów. Zgodnie z projektem 
ustawy mogą to być osoby przynajmniej z wyższym 
wykształceniem, ale nie muszą mieć wykształcenia 
kierunkowego w opiece zdrowotnej. Zgodnie z tym, 
co jest w projekcie zapisane, dyrektorów będą mo-
gli nadzorować ludzie o niższych od samych dy-
rektorów kwalifikacjach. Warunki progowe są nisko 
ustalone. Nie wymaga się doświadczenia w zarzą-
dzaniu szpitalami, nie wspominając o jakichś tam 
egzaminach, czy MBA.
Sam szef agencji nie musi posiadać dyplomu MBA 
ani żadnego egzaminu. Może też nie mieć żadnego 
doświadczenia w ochronie zdrowia.W proponowa-
nym składzie Rady, w znakomitej większości złożo-
nej z urzędników ministerialnych i NFZ, na 12 człon-
ków jest przewidziane jedno miejsce dla przed-
stawiciela pracodawców. Nie może to być jednak 
osoba zarządzająca podmiotem leczniczym, ani też 
jego współwłaściciel. Przyglądając się wymaganym 
kwalifikacjom, to są one określone, jako posiadanie 
wiedzy i doświadczenia zawodowego w ochronie 
zdrowia. Będziemy zatem mieli urzędników, którzy 
będą kontrolować praktyków, specjalistów, profe-
sjonalistów, słowem najlepszych ludzi, jakich mamy 
w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia. Skład 
Rady nie obiecuje reprezentacji kluczowych uczest-
ników systemu”
— mówi prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Pol-
skiej Federacji Szpitali.

SZEROKIE KOMPETENCJE AGENCJI

Rafał Janiszewski

Rafał Janiszewski, ekspert ochrony zdrowia i właściciel kancelarii doradczej, zwraca uwagę 
na bardzo szeroki zakres kompetencji Agencji Rozwoju Szpitali. I na to, że od jej uznania, 
a nie spełnienia twardych kryteriów, zależeć będą decyzje dotyczące konkretnych szpitali. 
„Przed agencją na przykład zadanie dokonania prawidłowej oceny przynajmniej 600 szpi-
tali i otoczenia, w którym działają. Przy tym wypracowania decyzji łączących te szpitale 
w sprawnie działające system. Potrzebny jest tu zatem prawdziwy Klub Arcymistrzów, naj-
lepiej nieomylnych, bo za każdą pomyłkę dokonaną w ich ocenie przyjdzie nam boleśnie 
zapłacić w najbliższej i tej dalszej przyszłości. Trzeba ludzi z dużą wiedzą, praktyką, umie-
jętnością predykcji przyszłości i odpornych na wpływy i naciski polityczne. Teoretycznie 
zgromadzenie takiej bazy eksperckiej pod jednym dachem Agencji Rozwoju Szpitali można 
uznać za możliwe. Ja jednak mam poważne wątpliwości, czy ten teoretyczny optymizm 

uda się przełożyć na praktykę. I podobnie jest w wypadku gremium, które nadawać by miało certyfikaty dyrek-
torom szpitali. Kto ma odpowiedni potencjał, by tego dokonać? Kolejny Klub Arcymistrzów?”.

BĘDZIE KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ

Ewa Książek-Bator

Ewa Książek-Bator, ekspertka Polskiej Federacji Szpitali podważa sposób wyliczenia kwoty 
potrzebnej do restrukturyzacji szpitalnych długów — „Moim zdaniem pochopnie uznano, 
że prawdziwy problem stanowią zobowiązania wymagalne, ignorując w planach pomoco-
wych całość kwoty zadłużenia. Różnica między zobowiązaniami wymagalnymi i niewyma-
galnymi jest w praktyce niewielka. Wyjaśnię to na przykładzie. Powiedzmy, że szpital ma 
ratę 50 tys. długu z terminem zapłaty na 11 stycznia. W wypadku braku spłaty i nałożenia 
na niego obowiązku przygotowania bilansu na 12 stycznia — będzie musiał zaraportować 
zobowiązanie wymagalne, ale gdy ten sam bilans przygotować będzie musiał 10 stycznia 
— nie będzie to zobowiązanie wymagalne. To doskonałe pole do twórczej księgowości, 
trików rozliczeniowych. Moim zdaniem problem długu szpitali trzeba rozwiązywać po do-
konaniu głębszej analizy, pogłębionej kwerendy bilansów. Uznanie, że zobowiązania nie-

wymagalne to nie problem — to słabość programu rządowego, która skutkować może złym oszacowaniem 
wartości niezbędnej pomocy”.

KONIEC PANDEMII BĘDZIE POCZĄTKIEM NOWYCH KŁOPOTÓW SZPITALI KLINICZNYCH

Szczepan Cofta

„Szpitale kliniczne od począt-
ku pandemii stanęły na pierw-
szym froncie walki 
z COVID-19. To na nas spadł 
główny jej ciężar. Zaryzykuję 
tezę, że zyskaliśmy na tym, 
a przynajmniej nie straciliśmy 
finansowo. Już dziś przewidu-
ję jednak, że powrót do pracy 
w normalnym trybie nie bę-
dzie łatwy. Staniemy przed ry-

zykami związanymi z tym, że rozsypał się system płac, że trudno będzie poradzić sobie z problemem braku 
personelu” — mówi Szczepan Cofta, przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych podczas konferencji Prio-
rytety Ochrony Zdrowia.
Jerzy Gryglewicz, ekspert Uczelni Łazarskiego zwracał uwagę na to, że pacjenci zapłacili sporą cenę za duże 
zaangażowanie szpitali klinicznych w walkę z pandemią — „Szpitale kliniczne angażowały się w walkę z pande-
mią na różnych poziomach. Po pierwsze — organizowały oddziały covidowe we własnych murach. Po drugie 
— nadzorowały szpitale tymczasowe, wspierając je własnym sprzętem i kadrami. Po trzecie wreszcie wielu 
lekarzy-specjalistów zgłaszało się do intratnej pracy w oddziałach covidowych, zawieszając swoją normalną 
działalność. I przyznam, że trochę tego szkoda. Leczenie covid jest mocno wystandaryzowane, nie wymaga 
wiedzy ani umiejętności wysokiej klasy specjalistów np. z dziedziny neurologii. Gdy tacy zostali skierowani do 
walki z pandemią, ich wiedzy i umiejętności zabrakło natomiast w miejscach, w których są one niezbędne. 
Właśnie w tych, w których mamy dług zdrowotny, wysoką śmiertelność na skutek schorzeń niezwiązanych 
z covid”.
Szpitale kliniczne, choć rzeczywiście mają większy potencjał, nie są z gumy. Mamy także swoje ograniczenia. 
Jeżeli mamy jak najszybciej i jak najsprawniej poradzić sobie z problemem długu zdrowotnego: mamy prawo 
oczekiwać pomocy regulatora” — mówił Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku.
Natomiast Piotr Pobrotyn, do niedawna dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, wska-
zał, że w samych szpitalach klinicznych istnieją jeszcze rezerwy, które można wykorzystać do przyspieszenia 
tempa spłaty długu zdrowotnego — „Myślę tu przede wszystkim o odpowiedniej organizacji pracy. Można po-
prawić wskaźniki obłożenia sprzętu, zadbać o to, by nie było przestojów, by pracownicy zajęci byli przez cały 
czas obecności w pracy. Wreszcie — częściej udzielać świadczeń w trybie jednodniowym czy ambulatoryjnym. 
To olbrzymie pokłady rezerw. Klucz do ich uruchomienia tylko częściowo spoczywa w rękach dyrektorów. 
Trzeba jeszcze raz przemyśleć odpowiednie ustawienie wymogów, stawianych oddziałom szpitalnym przez 
NFZ oraz taryfy, które nadal premiują w zbyt wielu wypadkach przetrzymywanie pacjentów w szpitalu, wbrew 
medycznym koniecznościom. Zmian w tym zakresie warto dokonać szybko, od razu, tak by od razu posłużyły 
szybkiej likwidacji tzw. długu zdrowotnego z czasu pandemii”.

BEZPRECEDENSOWY WZROST KOSZTÓW

Adam Struzik

Jesteśmy świadkami bezprece-
densowego wzrostu kosztów 
funkcjonowania szpitali — mó-
wi marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik. 
Wynika to z kumulacji wielu 
czynników, z których na pierw-
szy plan wysuwają się rosnące 
ceny energii elektrycznej i gazu 
— "Są takie jednostki, które są 
ogrzewane przez ogrzewanie 

gazowe. W tym przypadku dochodzi do wzrostu 
kosztów nawet na poziomie 300-400 proc." Jak do-
dał, różnica między przychodami a dochodami 
szpitali coraz bardziej rośnie, mimo że samorząd do 
nich dopłaca. "W zamian za realną i uczciwą wyce-
nę kosztów świadczeń — która uwzględnia też 
koszty materiałów medycznych, leków czy koszty 
energii — rząd zaproponował ustawę, w której tak 
naprawdę jedyną propozycją jest przejmowanie kie-
rowania tymi szpitalami" — powiedział Adam Struzik. 
Jego zdaniem, cyniczne jest stwierdzenie, ze zadłu-
żenie szpitali to wina ich organów zarządzających. 
"Przyczyną jest brak realnej wyceny świadczeń" 
— podkreślił marszałek Mazowsza, dodając że rze-
czywistym celem rządowego projektu jest "przeję-
cie szpitali”.

Jerzy Gryglewicz Jakub Kraszewski Piotr Pobrotyn
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Niby nadrabiamy zaległości, ale decyzje na-
dal zapadają ze sporym opóźnieniem. Me-
diana czasu od rejestracji centralnej EMA do 
decyzji refundacyjnej — to obecnie 3 lata. 
— W mojej ocenie jest krótsza niż przed la-
ty — kiedyś przecież wielu terapii w ogóle nie 
refundowano, więc nie było jak obliczyć ta-
kiej mediany… Ale rzeczywiście, zajmuje nam 
to zbyt wiele czasu. Tymczasem nastąpiło 
znaczne przyspieszenie rozwoju terapii. Za-
wdzięczamy je wykorzystywaniu technologii 
informatycznych, zwłaszcza Big Data, przez 
koncerny farmaceutyczne. Na horyzoncie lat 
2022 i 2023 pojawiają się kolejne przełomowe 
terapie w leczeniu wielu nowotworów, wiemy 
o tym z prezentowanych wyników badań kli-
nicznych. Coraz więcej firm inwestuje coraz 
większe pieniądze w badania i rozwój, do-
strzegając szansę na wysoki zwrot z inwestycji 
w badania, których koszty sięgają często miliar-
dów dolarów.

Mówimy o 10-15 nowych lekach rocznie. 
Czy decyzje urzędów i agencji publicznych 
nadążają za tym rozwojem?
— Przede wszystkim nasuwa się pytanie, czy 
urzędy zajmują się tym, co należy. Czy na 
przykład ma sens analizowanie — a często 
kwestionowanie — przez polską agencję 
(AOTMiT) danych, które zostały już wcześniej 
zweryfikowane przez amerykańską FDA oraz 
Europejską Agencję Leków? Czym innym jest 
negocjowanie ceny z producentem, a czym in-
nym sprawdzanie czy światowe agencje miały 
rację, rejestrując nową terapię. Może nie warto 
marnować środków i czasu na dublowanie 
wykonanej już przez nie pracy. Więcej korzy-
ści przyniesie skoncentrowanie się AOTMiT 
i ministerstwa na analizie wniosku, warunkach 
finansowych i podjęciu decyzji refundacyjnej. 
To może być sposób na skrócenie czasu od 
rejestracji do refundacji. 

Kto odpowiada za spowalnianie proces po-
szerzania dostępu do nowych terapii?
— Uważam że głównym hamulcowym jest 
AOTMiT. Jeśli oceniane są leki uznawane za 
przełomowe, które już uzyskały wysokie noty 
ESMO — to po co je oceniać? Jaką wartość 
ma w takiej sytuacji rekomendacja warunko-
wa, czyli potwierdzenie że technologia jest 
skuteczna i powinna być refundowana, pod 
warunkiem wynegocjowania odpowiedniej ce-
ny. To jest potwierdzanie oczywistych rzeczy. 
Strata czasu. Reforma tego odcinka procesu 
refundacyjnego na pewno pozwoliłaby na 
przyspieszenie decyzji.

Musielibyśmy wówczas bardziej opierać się 
na ocenach międzynarodowych instytucji.
— My przecież już się na nich opieramy. Prze-
cież eksperci, którym AOTMiT zleca sporzą-
dzanie opinii, wykorzystują właśnie te oceny, 
powołują się na dokumenty tych instytucji przy 
swoich rekomendacjach. Natomiast jeśli byłoby 
tak, że oficjalne stanowisko polskiego rządu sta-
nowi, że uważamy oceny FDA czy EMA za mało 
wiarygodne — to niech ktoś oficjalnie ogłosi 
i uzasadni taki pogląd. Tymczasem wyważamy 
otwarte drzwi, ze szkodą dla pacjentów. Tworzy 
się od dekad iluzje, że instytucje wiedzą lepiej… 
a pacjent czeka na co? Na litość…?

Kilka lat temu toczyła się dyskusja o szyb-
kiej ścieżce refundacyjnej.
— Został nawet opracowany specjalny algorytm 
do oceny wartości dodanej nowych terapii, 
aby wybrać leki, które powinniśmy szybciej 
refundować. Ale nic się nie zmieniło. Agencja 
nadal ocenia wszystkie leki w taki sam sposób 
i przedstawia wiele rekomendacji warunkowych, 
które przerzucają na ministra ciężar podejmo-
wania decyzji. Do tego dochodzi fatalny przepis 
o konieczności uzgadniania zapisów programu 
lekowego ze wszystkimi producentami, których 
one dotyczą. Rozmaite spory i konkurencyjne 

zależności czasami powodują wielomiesięczny 
pat w negocjacjach Pomimo pozytywnej decy-
zji, minister nie może zmienić zapisów a w kon-
sekwencji pacjenci dłużej czekają na nową tera-
pię. Do opóźnień przyczynia się także skłonność 
negocjowania przez resort portfolio agreement, 
czyli jednoczesnych rozmów o kilku terapiach 
w ramach jednego porozumienia.

Do skrócenia czasu udostępniania owych te-
rapii miał się przyczynić Fundusz Medyczny.
— Może to zrobić przede wszystkim minister 
zdrowia. Fundusz — to zupełnie inna historia, to 
projekt wyborczy. Minister zdrowia powinien do 
obszaru refundacji wprowadzić planowanie, czyli 
na przykład na początku każdego roku wskazy-
wać około dziesięciu terapii, czy lepiej obszarów, 
na których zamierza skoncentrować swoje dzia-
łania. Powinien odgrywać bardziej aktywną rolę, 
stać się kreatorem polityki lekowej i wytyczać 
strategiczne kierunki rozwoju farmakoterapii, 
w tym programów lekowych. Według stanu 
na dziś minister wciąż pozostaje w defensywie, 
przede wszystkim reaguje na pojawiające się pro-
pozycje czy wręcz żądania, nieustannie próbuje 
nadrobić zaległości, których nadal nie brakuje.

Od czego zacząć zmiany, które pozwoliłyby 
przyspieszyć udostępnianie pacjentom no-
wych terapii?
— Powinniśmy zacząć od zweryfikowania 
i wzmocnienia roli konsultantów krajowych 
oraz wojewódzkich, a także od szybkiej no-
welizacji ustawy refundacyjnej. W projekcie 
znajduje się wiele słusznych propozycji zmian. 
Konsultacje i dyskusje idą jednak powoli. Nie-
stety propozycje rozwiązań nie znalazły się na 
szybkiej ścieżce legislacyjnej, chociaż powinny, 
biorąc pod uwagę ekstremalnie trudną sytuację 
w systemie ochrony zdrowia i pogorszenie się 
właściwie wszystkich wskaźników efektywności 
profilaktyki i leczenia nowotworów. 

(rozmawiał Krzysztof Jakubiak)

Czym innym jest 
negocjowanie 
ceny 
z producentem, 
a czym innym 
sprawdzanie czy 
światowe agencje 
miały rację, 
rejestrując nową 
terapię. 

TRZEBA  
PRZYSPIESZAĆ 
DECYZJE 
REFUNDACYJNE
Coraz lepiej potrafimy podejmować skuteczne decyzje w refundowaniu terapii 
przeciwnowotworowych. Po 2016 roku nastąpiła zasadnicza zmiana w strategii 
refundacyjnej resortu zdrowia. W tym okresie do refundacji w pierwszym 
rzędzie weszły terapie zarejestrowane znacznie wcześniej, nad którymi 
dyskusje i analizy trwały wiele lat, stanowczo za długo. Od tego momentu 
zaczęliśmy nadganiać ogromne, wieloletnie zapóźnienie — mówi 
Szymon Chrostowski, prezes fundacji Wygrajmy Zdrowie.
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Da Vinci vs. Versius

Mateusz Jobczyk

Po 3 miesiącach intensywnych 
kursów zespół specjalistów Szpita-
la Salve Medica z Łodzi przeprowa-
dził pierwsze w Polsce operacje 
prostatektomii radykalnej w asyście 
robota Versius. W najbliższej przy-
szłości planowane jest przeprowa-
dzanie zabiegów w takich dziedzi-
nach jak chirurgia ogólna oraz gi-
nekologia. Wcześniej Salve Medica 
wykorzystywało do zabiegów sy-

stem robotowy da Vinci.
Dr Mateusz Jobczyk, urolog z Salve Medica — „Cie-
szę się, że wchodzimy w kolejny etap chirurgii ro-
botycznej i że Salve Medica jako pierwszy szpital 
w Polsce stosuje tę nową technologię. Niewielki 
rozmiar i modułowość ramion robotycznych za-
pewniają nam wszechstronność w umieszczaniu 
naszych portów chirurgicznych, co pozwala nam 
wykonywać więcej zabiegów urologicznych z uży-
ciem robota. Cieszymy się, że możemy udostępnić 
korzyści chirurgii zrobotyzowanej większej liczbie 
naszych Pacjentów”.

Jazda rowerem w mieście szkodzi zdrowiu

Poruszanie się po ścieżkach rowerowych w polskich 
miastach jest szkodliwe zdrowia — wynika z raportu 
„Niekorzystne skutki zdrowotne i środowiskowe jazdy na 
rowerze w silnie zanieczyszczonych środowiskach miej-
skich”, opublikowanego przez „Nature”.
Badania polegały na zbadaniu zanieczyszczenia ele-
mentami komunikacyjnymi pyłu zbieranego ze ście-

żek rowerowych zlokalizowanych w czterech polskich 
miastach. Zagrożenie dla zdrowia ludzkiego zostało 
ocenione poprzez możliwy wpływ jazdy na rowerze 
na stan dróg oddechowych i pokarmowych dorosłych 
i dzieci. Pomiarów dokonywano w Warszawie, Krako-
wie, Wrocławiu i Opolu. „Pył ze ścieżek rowerowych 
był silnie zanieczyszczony cynkiem (Zn), kadmem (Cd) 
i ołowiem (Pb) pochodzącymi głównie z emisji spalin 
samochodowych. Stężenia metali w pyle zmniejsza-
ły się w kolejności malejącej: Zn > Mn > Cu > Pb > Cr > Cd. 
„Nasz badania dowiodły, że cynk i kadm są prawie cał-
kowicie biodostępne (współczynnik mobilności MF po-
wyżej 90 proc.), powodując zagrożenie dla ludzi i śro-
dowiska” — relacjonuje „Nature”.

Pandemia jako katalizator przemian 

Jak wynika z raportu „2022 Global Health Care Outlo-
ok. Are we finally seeing the long-promised trans-
formation?", przygotowanego przez firmę doradczą 
Deloitte, pandemia COVID-19 stała się katalizatorem 
zmian w sektorze zdrowotnym. Dotyczą one m.in. 
nowej koncepcji modelu publicznej opieki zdrowot-
nej i równego dostępu do niej, transformacji cyfro-
wej czy zdrowia psychicznego. Jak wskazują eksperci 
Deloitte, sytuacja wymusza stałe podnoszenie pozio-
mu obsługi pacjentów, zmianę sposobu i warunków 
świadczenia usług medycznych, nadspodziewanie 
szybki rozwój wirtualnych usług medycznych i efek-
tywną współpracę wielu podmiotów w produkcji 
i dystrybucji szczepionek. Jednocześnie, coraz wy-
raźniej widać niepożądane efekty nierównego dostę-
pu do opieki zdrowotnej, a także rosnące znaczenie 
zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko 
naturalne.

NFZ zapłaci więcej za robotową 
prostatektomię

Adam Niedzielski

Od 1 kwietnia chorzy na nowotwór 
prostaty będą mieli większe szanse 
na skorzystanie z zabiegu prostatek-
tomii, wykonywanej w asyście robo-
ta chirurgicznego. Opublikowana 
nowelizacja rozporządzenia w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z za-
kresu leczenia szpitalnego zakłada 
dopisanie tego zabiegu do koszyka.
Nowa, wyższa wycena operacji ro-
botowej prostatektomii na razie jest 

nieznana, pracuje nad nią AOTMiT. Aby ośrodek mógł 
otrzymać wyższą refundację, będzie musiał wykonać mi-
nimum 100 zabiegów rocznie. Minister Adam Niedzielski 
zapowiedział, że docelowo operacje będzie wykonywać 
14 ośrodków w kraju, przy rocznych wydatkach z NFZ rzę-
du nawet 25 mln zł.

Wirtualny Instytut

Wirtualny Instytut Badawczy podpisał pierwszą umowę 
— na finansowanie projektu badawczego w immunoterapii 
nowotworów „Horyzont doskonałości w zastosowaniach 
matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Wroc-
ławskie konsorcjum badawcze otrzymało na jego reali-
zację 69,1 mln zł. Zadanie badawcze będzie realizowane 
przez naukowców z czterech polskich jednostek badaw-
czych tworzących konsorcjum. W jego skład wchodzą: 
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórko-
wej w Warszawie (jednostka lidera zespołu badawczego), 
Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej 
Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Brytyjska składka w górę

Boris Johnson

Rząd Wielkiej Brytanii nie rezygnu-
je z podwyżki składek na dofinan-
sowanie służby zdrowia. Planowa-
ny od kwietnia wzrost składek na 
ubezpieczenie społeczne, który 
ma zostać przeznaczony na po-
trzeby publicznej służby zdrowia, 
będzie miał miejsce — zapowiada 
Boris Johnson, premier rządu Jej 
Królewskiej Mości. Składka na 
ubezpieczenie społeczne wzroś-

nie o 1,25 proc., a po roku ta podwyżka stanie się od-
rębnym podatkiem na sfinansowanie potrzeb służby 
zdrowia i opieki społecznej

Wysłać raka w kosmos

Joe Biden

Prezydent Joe Biden ogłosił, że 
zrobi wszystko, by w USA w ciągu 
najbliższych 25 lat zmniejszył się 
o połowę wskaźnik śmiertelności 
z powodu raka. Przedsięwzięcie 
nazwane „Cancer Moonshot" 
(strzał księżycowy) było zapowia-
dane przez Bidena jeszcze 
w 2016 r., kiedy był wiceprezyden-
tem w administracji Baracka Oba-

my. Rok wcześniej, w 2015 roku, syn Joe Bidena zmarł 

na nowotwór mózgu. „Nazwaliśmy to »Moonshot«, bo 
wierzę, że ten wysiłek jest jak wezwanie prezydenta 
Kennedy'ego do lądowania na Księżycu 55 lat temu 
— to tak naprawdę wezwanie dla ludzkości, by być od-
ważnym i robić wielkie rzeczy” — mówił wtedy Joe Bi-
den.

Kolejny szpital w sieci referencyjnej

Aneta Gawlik

Górnośląskie Centrum Zdrowia 
Dziecka przystąpiło do Europej-
skiej Sieci Referencyjnej ds. rzad-
kich zaburzeń endokrynologicz-
nych (Endo-ERN). Zadaniem En-
do-ERN jest wymiana wiedzy oraz 
wsparcie terapii i badań nad zabu-
rzeniami endokrynologicznymi, 
a także poprawa opieki nad pa-
cjentami z tymi schorzeniami. 
„Nasz ośrodek będzie brał udział 

w pracach grupy tematycznej MTG7 zajmującej się za-
burzeniami rozwoju płciowego oraz zaburzeniami doj-
rzewania" — poinformowała prof. Aneta Gawlik.

Szansa na uniwersalną szczepionkę 
przeciwko grypie

Zidentyfikowano nową klasę przeciwciał, które mogą 
rozpoznawać szeroką gamę wirusa grypy, niezależnie 
od corocznych mutacji. To może dać szansę na opra-

cowanie uniwersalnej szczepionki przeciwko temu wi-
rusowi, której nie trzeba by powtarzać co roku — podało 
„Nature”.
Autorami odkrycia są amerykańscy naukowcy ze 
Scripps Research Institute, University of Chicago 
i Icahn School of Medicine w Mount Sinai. Opisali oni 
klasę przeciwciał, skierowanych na pomijaną dotych-
czas w badaniach część wirusa, którą nazwali wstępnie 
„kotwicą”. Przeciwciała te mają potencjał do rozpozna-
wania szerokiej gamy szczepów grypy — nawet, gdy 
wirus mutuje z roku na rok.

Nowe ośrodki badań klinicznych

Agencja Badań Medycznych poinformowała, że do 
Polskiej Sieci Badań Klinicznych dołączy siedem 
ośrodków specjalizujących się w onkologii. Agencja 
przeznaczy na ich stworzenie ponad 47 mln zł. No-
we wyspecjalizowane onkologiczne centra badań kli-
nicznych to:
l  Szpitale Pomorskie sp. z o.o., 
l  Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkolo-

gii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, 
l  Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego 

w Wałbrzychu, 
l  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 
l  Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, 
l  Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Pub-

liczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
l  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

TRENDSETTERZY
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NA AGENDZIE

PRIORYTETY REFUNDACYJNE

PALĄCY PROBLEM

Prof. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego 

Adam Maciejczyk

Z mojej pracy w Radzie Przejrzy-
stości wiem, że bardzo dużo zależy 
od samej inicjatywy firmy deklaru-
jącej chęć refundacji. I często od 
tej decyzji zależy, czy lek w ogóle 
wchodzi do jakieś oceny, np. do 
możliwości finansowania w ra-
mach Funduszu Medycznego lub 
ratunkowego dostępu do terapii 
lekowej.

To samo dotyczy wskazań. Firma zgłaszając lek do re-
fundacji czasami zwiększa ten zakres w swoim wniosku 
nieadekwatnie do charakterystyki produktu lecznicze-
go, co też wydłuża proces refundacji. To ważne tech-
niczne elementy, które powinny być gdzieś zebrane, bo 
dostęp do tych informacji nie jest zbyt powszechny.

Dr Magdalena Władysiuk,  
prezes Stowarzyszenia CEESTAHC

Magdalena Władysiuk

Trzy lata, jakie mijają od rejestra-
cji do refundacji — to bardzo do-
bry czas, bo sam proces oceny 
trwa prawie 240 dni, czyli prawie 
rok. Kolejne dwa lata przypadają 
na złożenie wniosku i podjęcie 
decyzji i to się poprawiło. Fun-
dusz Medyczny miał przyśpieszyć 
ten proces i skrócić ten okres na-
wet do pół roku od opublikowa-
nia listy do wejścia leku. Jednak 

nie przyśpieszył, to rozwiązanie nietrafione. Naszym 
celem w onkologii jest zatem poprawa całej ścieżki 

pacjentów, stworzenie warunków, by pacjent na każ-
dym etapie zaawansowania nowotworu miał szansę 
na skuteczne terapie dające mu największe szanse.

Prof. Barbara Radecka, sekretarz PTOK 

Barbara Radecka

Pojawiające się zapisy nie są dla le-
karzy przejrzyste. Nie wiadomo, 
dlaczego pewnego miesiąca dany 
preparat zostaje na tzw. czarną listę 
wprowadzony. To dla naszego śro-
dowiska sytuacja niekomfortowa, 
bo preparat jest w ramach RDTL 
stosowany i nagle pojawia się na li-
ście niemożliwych do finansowania. 
Nie ma przejrzystości, dlaczego tak 
się dzieje. Jeśli jest to spowodowa-

ne zawirowaniami w procesie refundacyjnym po stronie 
podmiotu odpowiedzialnego, to istnieją narzędzia, które 
mogłyby nam pomóc, informować nas o tym, żebyśmy 
wiedzieli jak rozmawiać o tym z pacjentami.

Prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa  
Farmakoekonomicznego 

Marcin Czech

Programów lekowych jest co-
raz więcej i większość postę-
pu w onkologii realizowana 
jest poprzez wdrażanie no-
wych terapii. Jak je wybrać? 
We wszystkich krajach poza 
Niemcami barierą jest dostęp 
do refundacji leków. U nas ta 
refundacja 
się nie wydłuża, a nawet skra-
ca. Wpływa na przeciętną 

oczekiwaną długość życia, bo leki też mają na to 
wpływ. Przykładem jest leczenie czerniaka, 
w którym okres przeżycia się wydłuża dzięki fi-
nansowaniu nowych leków. W procesie refundacji 
trzeba uwzględniać ocenę FDA oraz ESMO, które 
wyróżniają leki o znaczeniu przełomowym, o naj-
większej wartości dla pacjenta. Tylko wtedy poli-
tyka refundacyjna będzie realizowana szybką 
ścieżką refundacyjną dla terapii o wysokiej warto-
ści.

Prof. Piotr Wysocki, prezes Polskiego Towarzystwa 
Onkologii Klinicznej

Piotr Wysocki

To bardzo wartościowa lista, 
a w okresie kiedy powstawała, 
nastąpiły niestety niekorzystne 
zmiany. Chciałbym zwrócić 
uwagę na lek enfortumab ve-
dotin, stosowany w III linii le-
czenia u chorych z przerzuto-
wym rakiem pęcherza moczo-
wego. Gdy powstawała ta lista 
priorytetów, standardem świa-
towym leczenia w II linii była 

immunoterapia, dlatego był on dostępny dla 
wszystkich chorych, którzy go potrzebowali, w ra-
mach Ratunkowego Dostępu do Terapii Lekowych. 
W czasie gdy lista powstawała, ministerstwo zdro-
wia jednym pismem zakazało stosowania immuno-
terapii w II linii leczenia przerzutowego raka pę-
cherza. Jednym ruchem zabrano chorym dostęp 
do standardu, jakim jest immunoterapia w drugim II 
linii leczenia tego nowotworu. To niepokojące, bo 
zamiast skracać tę listę, to nagle się ona wydłuża.

R
ząd zapowiada, że Polacy pragnący zerwać z na-
łogiem tytoniowych nie będą, jak dotychczas, 
pozostawieni z tym problemem sami. Planuje się 

uruchomienie programu pomocy w rzuceniu nikotyni-
zmem. Szacunki autorów programu zakładają, że sko-
rzystać może z niego ok. pół miliona Polaków rocznie.
Założenia programu przedstawiono do konsultacji 
publicznych w projekcie nowelizacji rozporządzenia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu pro-
gramów zdrowotnych. „W celu sukcesywnego obni-
żania odsetka palących niezbędne jest podejmowanie 
wielopłaszczyznowych działań, dlatego jedną z waż-
niejszych interwencji zdrowotnych w tym kierunku 
jest leczenie zespołu uzależnienia od nikotyny. Należy 
podkreślić, że obecne przepisy regulujące niektóre 
z kwestii poradnictwa antynikotynowego ograniczają 
jego efektywność” — czytamy w dokumencie.
Palenie tytoniu jest jedną z głównych przyczyn przed-
wczesnych zgonów tysięcy Polaków. Według szacunków 
Global Burden of Disease (GBD) w 2019 r. palenie i spoży-
wanie tytoniu przyczyniło się do 83 tys. zgonów w Polsce 
(w tym 56 tys. wśród mężczyzn i 27 tys. wśród kobiet). 
Palenie i spożywanie tytoniu prowadzi do utraty w Polsce 
ponad 2 mln lat życia w zdrowiu (DALYs) każdego roku. 
W porównaniu do Unii Europejskiej wartość standaryzo-
wanego wiekiem wskaźnika utraty lat życia w zdrowiu 
z powodu tytoniu na 100 tys. ludności była w 2019 r. wyż-
sza o 40 proc. (Unia Europejska — 2 369, Polska — 3 315). 
Obserwuje się również wyższą o 41 proc. wartość stan-
daryzowanego wiekiem wskaźnika liczby zgonów na 
100 tys. ludności z powodu tytoniu, która w 2019 r. w Pol-
sce wyniosła 117 a w Unii Europejskiej — 83.

Jak wskazuje dr Filip Szymański, 
prezes Polskiego Towarzystwa 
Chorób Cywilizacyjnych, nasz sy-
stem ochrony zdrowia „nie traktuje 
nikotynizmu (samego w sobie) jako 
choroby, którą można, a nawet 
trzeba leczyć. Szkoda, bo mimo 
wszystko jednak dysponujemy 
instrumentami, które choć nie do 
końca są skuteczne, to przynaj-

mniej warte wypróbowania”. Pierwszą z metod, które 
stoją do dyspozycji lekarzy, jest terapia behawioralno-
-poznawcza (czyli psychoterapia indywidualna i/lub 
grupowa). Druga metoda — to preparaty nikotynoza-
stępcze. Trzecią jest leczenie farmakologiczne: cyty-
zyna i bupropion. PTChC wylicza, że w sytuacji, gdy 
nawet nie próbujemy wspomagać palaczy medycznie 
w rzuceniu nałogu, do palenia papierosów wraca aż 
80 proc. osób próbujących z nim zerwać.
Nowy model zwalczania nikotynizmu na czerpać z do-
świadczeń brytyjskich — „W Wielkiej Brytanii istnieje 
170 placówek leczących zespół uzależnienia od tyto-
niu, pokrywających obszar całego kraju. Program jest 
realizowany w przychodniach oraz aptekach. Pacjen-
tom oferowane jest intensywne wsparcie indywidualne 
oraz grupowe. Poradnictwa udziela głównie specjalnie 
szkolony doradca (psycholog, pielęgniarka, terapeuta, 
pracownik socjalny etc.). Bezpłatnie leki oferowane są 
pacjentom o najniższych dochodach, pozostali otrzy-
mują leki, za które płacą ryczałt w wysokości 8,60 funta 
na 2 tygodnie (dla porównania paczka papierosów 
kosztuje średnio 8,80 funta)”.

Dzięki planowanym zmianom, osoby chcące rzucić pa-
lenie będą mogły:
l  wielokrotnie (w wypadku nieudanych prób) podej-

mować leczenie uzależnienia od nikotyny;
l  uczestniczyć w terapii (indywidualnej i grupowej) 

prowadzonej przez psychologa posiadającego certy-
fikat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu;

l  kontynuować udział w programie pomimo diagno-
zowania dodatkowych innych chorób;

l  uzyskać wsparcie psychologiczne dostępne dla 
wszystkich pacjentów, również tych zakwalifikowa-
nych do farmakoterapii.

„Każdy krok poczyniony w walce 
z nikotynizmem — to krok we 
właściwą stronę. Więc i ten należy 
ocenić pozytywnie” — komentuje 
prof. Maciej Banach, prezes Pol-
skiego Towarzystwa Lipidologicz-
nego. Podkreśla, że dotychczas 
działający program prowadzony 
przez przychodnie POZ nie przy-
niósł należytego efektu — „Pora 
wyciągnąć z tego wnioski. Dla 

mnie osobiście prócz działania systemu porad i poradni 
antynikotynowych bardzo istotna jest szeroko pro-
wadzona działalność edukacyjna. Choćby w zakresie 
obalania mitów dotyczących przebiegu samej terapii. 
Pacjenci obawiają się na przykład, że przytyją. Warto 
zatem wyjaśnić dokładnie na czym polega proces od-
stawiania tytoniu, że wielu mitologizowanych zagrożeń 
można uniknąć, wyjaśnić jak zrobić”,

Filip Szymański

Maciej Banach


