
W tym roku po raz trzynasty odbędzie się Forum 
Ochrony Zdrowia. Mam nadzieję, że nikogo nie trzeba 
przekonywać, że do Karpacza trzeba przyjechać. Jak 
co roku program Forum jest bardzo bogaty — blisko 
30 paneli dyskusyjnych poświęconych problematyce 
ochrony zdrowia, których kierunki 
wskazała podczas majowego 
posiedzenia Rada Programowa. 
Założenia programowe 
przygotowywaliśmy wspólnie 
— zaprasza Jerzy Bochyński, 
prezes Fundacji Instytut 
Studiów Wschodnich, 
organizatora Forum.

Ostatnie kilka lat — to czas wielu inwestycji 
w infrastrukturę medyczną. Wcześniej niedo-
inwestowane, stare budynki wielu szpitali przy 
zbyt niskich wycenach procedur medycznych 
jako pierwsze padały łupem „spinania budże-
tów” w myśl półprawdy „mury nie leczą, leczą 
ludzie”. Ciężko jednak operować bez klimatyza-
cji czy leczyć pacjentów w zagrzybiałych salach 
szpitalnych.
Każdy system ma jednak tendencję do „radzenia 
sobie” z problemami. Samorządy prowadzące szpitale dofinanso-
wywały je z własnych środków. Lokalni politycy dbali o nie w mia-
rę możliwości — jako że często to był największy pracodawca 
w okolicy i miał stanowiska pracy do obsadzenia. Najgorzej na tym 
„radzeniu sobie” wychodziły podmioty bezpośrednio podległe 
ministerstwom. Tam zapaść infrastrukturalna była coraz głębsza. 
Ostatnie dwie kadencje rządu — to zauważalny zwrot w tej ten-
dencji, czas wielu obietnic i słusznych decyzji o dofinansowaniu 
tych placówek. Decyzje zapadały jednak 2-3 lata temu, a pro-
ces inwestycyjny jest długotrwały i obarczony inercją. Mamy 
rok 2022: wysoką inflację, wzrost kosztów materiałów budow-
lanych, brak rąk do pracy w budownictwie związany z wojną na 
Ukrainie. 
Wszystko to nie wróży niczego dobrego inwestycjom infrastruk-
turalnym. Firmy budowlane będą występować o renegocjacje 
zawartych umów. Pytanie — czy ministerstwo będzie otwarte na 
rozmowy i dofinansowanie zaplanowanych przez siebie inwesty-
cji? Czy ochrona zdrowia będzie nadal traktowana priorytetowo 
przez rząd, który na innych polach ma równie gigantyczne wy-
zwania? Jeszcze nie wiemy. Ale na pewno szkoda byłoby jednak 
zaprzepaścić to, co dotychczas udało się osiągnąć. Nadchodzi 
czas trudnych decyzji.

Ponad 6,73 mln osób oczekujących na le-
czenie, z czego 2,5 miliona czeka dłużej niż 
18 tygodni a 355 tysięcy pacjentów — ponad 
rok. Karetki czekające przed szpitalami. Braki 
kadrowe. Publiczna Służba Zdrowia w Wielkiej 
Brytanii zdaje się chylić ku upadkowi i nie wi-
dać nadziei. 
Oczywiście, za wiele nieszczęść, podobnie 
jak w Polsce, można winić COVID i związane 
z nim pogorszenie dostępu do opieki zdro-
wotnej. Ale systemy nie upadają nagle, symptomy widać wcześ-
niej. Śmierć lub — mniej poetycko — upadek NHS wieszczy się 
od lat. Czasem można nawet ulec wrażeniu, że to tylko jakaś 
próba sił. Negocjacyjny poker, żeby zasilić system większą ilością 
pieniędzy. Skoro tyle razy miał paść, a nie upadł, to teraz też nic 
się nie stanie. 
To nie jest dobre nastawienie. Nie pozwoli na uzdrowienie sy-
stemu ani w Wielkiej Brytanii, ani w Polsce. Ponieważ upadek nie 
musi być spektakularnym krachem. Może być agonią rozciągnię-
tą w czasie tak bardzo, że z dnia na dzień nie będziemy widzieć 
specjalnej różnicy. Ale w pewnym momencie odczujemy ją na 
własnej skórze. 
Świętej pamięci Harry Leslie Smith bronił NHS wspominając cza-
sy Wielkiego Kryzysu, w których dorastał: „to był barbarzyński 
czas, był to ponury czas i był to czas niecywilizowany, ponieważ 
publiczna opieka zdrowotna nie istniała”. Jego najgłośniejsza 
książka nosiła tytuł „Nie pozwólmy aby moja przeszłość stała się 
waszą przyszłością”. 
Rozważając sposoby ratowania powszechnego i równego do-
stępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych warto pamiętać, jak daleko zaszliśmy i o jaką stawkę 
gramy. 
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CO SIĘ DZIEJE

FAKTY KADRYPRAWO

Polska e-recepta 
przekroczy granice

Polska jako jeden z pierwszych 
krajów UE jest gotowa do urucho-
mienia e-recepty transgranicznej. 
Otrzymaliśmy od Komisji Europej-
skiej zgodę na uruchomienie usługi 
wymiany e-recepty transgranicz-
nej z innymi krajami członkowski-
mi. Zgoda KE — to pierwszy krok ku 
temu, by Polacy mogli realizować 
swoje recepty w innych krajach 
UE (obecnie to tylko Finlandia), 
a mieszkańcy UE (obecnie 4 kraje: 
Estonia, Chorwacja, Portugalia 
i Finlandia) korzystali z tego roz-
wiązania w naszym kraju.

Marże apteczne  
pójdą w górę

Ostatni okres związany ze wzro-
stem cen również nie ominął ap-
tek i w związku z tym planujemy 
zmianę marż płaconych dla aptek, 
które nie zmieniły się do 2012 roku. 
Uzgodniliśmy, że te marże zostaną 
zwiększone — zapowiedział wice-
minister Maciej Miłkowski.

Opieka okołoporodowa 
do kontroli

Ministerstwo Zdrowia postanowiło 
bliżej przyjrzeć się sprawie opieki 
okołoporodowej — zostanie opra-
cowana ogólnokrajowa ankieta 
dotycząca realizacji świadczeń 
opieki zdrowotnej z zakresu opieki 
okołoporodowej sprawowanej nad 
kobietą w okresie ciąży, porodu, 
połogu oraz opieki nad noworod-
kiem. Jak wyjaśnia wiceminister 
Waldemar Kraska, ankieta pozwoli 
monitorować realizację opieki oko-
łoporodowej i ocenić satysfakcję 
kobiet objętych opieką. Wnioski 
pomogą zidentyfikować słabe 
punkty i je wyeliminować.

SMA: do trzech razy 
sztuka

Na wrześniowej liście leków re-
fundowanych znalazły się m.in. 
dwa nowe leki na SMA — terapia 
genowa (Zolgensma) oraz syrop 
(Evrysdi). W programie lekowym 
jest już 810 pacjentów. Wskazanie 
terapii genowej dla dzieci w wieku 
do 6 miesięcy wywołało krytykę ze 
strony opozycji i RPO. 
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Anna Kowal-
czuk nie jest 
już dyrektorem 
Narodowego 
Instytutu Leków. 
Jej odejście ma 
związek z za-
powiadanym 
połączeniem NIL 
z Narodowym 

Instytutem Zdrowia Publicznego 
— PZH. Obowiązki dyrektora pełni 
dr Iza Książek, dotychczasowa 
zastępca do spraw badań kontrol-
nych. 

Komisja Ekonomiczna wzbogaci-
ła się o dwóch nowych członków, 
przedstawicieli prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Są to 
Wojciech Modzelewski (zastępca 
dyrektora oddziału mazowieckie-
go NFZ) i Piotr Włodarczyk.

Maciej Miłkowski

Minister zdrowia 
powołał zespół 
do spraw oceny 
interoperacyjno-
ści w systemach 
teleinformatycz-
nych oraz reje-
strach medycz-
nych wykorzy-
stywanych 

w ramach polityki lekowej. Jego 
przewodniczącym został wicemi-
nister Maciej Miłkowski. W skład 
weszli wyłącznie przedstawiciele 
państwowych instytucji. 

Minister zdrowia powołał zespół 
do spraw przygotowania projektu 
długookresowej strategii rozwoju 
opieki paliatywnej i hospicyjnej. 
Przewodniczącym został zastęp-
ca dyrektora departamentu lecz-
nictwa w MZ. 

Andrzej Troszyński

Nowym-starym 
rzecznikiem 
prasowym Na-
rodowego Fun-
duszu Zdrowia 
został Andrzej 
Troszyński. Syl-
wia Wądrzyk 
nadal pracuje 
w centrali NFZ 

jako dyrektor departamentu ob-
sługi klientów i profilaktyki.

Iza Książek

Pilotaż nocnej 
i świątecznej opieki

Pilotaż dotyczący świadczeń 
nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej zakłada funkcjono-
wanie i współdziałanie central-
nej platformy pierwszego kon-
taktu oraz centrów medycznej 
pomocy doraźnej. Rozpocznie 
się on po wydaniu zarządzenia 
przez prezesa NFZ, co jest pla-
nowane na wrzesień. Obejmie 
6 miesięcy, włączając w ten 
czas etap organizacji oraz ewa-
luacji. Pilotaż będzie realizowa-
ny przez trzy pomioty lecznicze: 
Samodzielny Gminny Publiczny 
ZOZ w Błoniu, Samodzielny 
Publiczny Zespół ZOZ w Kozie-
nicach oraz Samodzielne Pub-
liczne Pogotowie Ratunkowe 
w Pruszczu Gdańskim. 

2,2 mln zł kompensacji

Bartłomiej  
Chmielowiec

Fundusz Kom-
pensacyjny 
Szczepień 
Ochronnych 
działa od 12 lu-
tego. Rzecznik 
Praw Pacjenta 
wydał w tym 
czasie 370 de-
cyzji, przyzna-

jąc łącznie ponad 2 mln 210 tys. 
zł odszkodowań z tytułu działań 
niepożądanych szczepionek 
przeciwko COVID-19. RPP otrzy-
mał dotychczas 1165 wniosków 
o przyznanie świadczenia kom-
pensacyjnego. Wstępna analiza 
wniosków pozwoliła na wszczę-
cie 699 postępowań.

Fałszywe orzeczenia

29 lipca w Rządowym Centrum 
Legislacyjnym pojawił się projekt 
rozporządzenia w sprawie wzoru 
karty badań dla celów sanitarno-
-epidemiologicznych i wzoru 
orzeczenia lekarskiego. Istniejący 
stan prawny sprzyja nadużyciom 
i fałszowaniu dokumentów.
Do wydania rozporządzenia 
zobowiązuje ministra ustawa 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi, która weszła w życie 
w 2009 roku.

Choroby Choroby 
rzadkie są rzadkie są 
priorytetempriorytetem

Bardzo się cieszę, że w tej — wydawałoby się 
— niemożności, jeśli chodzi o zmiany w na-
szym systemie ochrony zdrowia, tak wiele 
ostatnio się udało, jeśli chodzi o choroby rzad-
kie. Plan dla Chorób Rzadkich został uchwalo-
ny po 12 latach prac i zapowiada zmiany, które 
w dużej mierze mogą zmienić i już poprawiają 
sytuację pacjentów. Nastąpiło także wpisanie 
chorób rzadkich do priorytetowych działań 
w ochronie zdrowia.

Ostatni czas — to aktywne prace nad realizacją zapisów Planu. 
Dzięki powołaniu Rady do spraw Chorób Rzadkich, Rady Nauko-
wej Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie” oraz Rady Na-
ukowej do spraw Rejestrów Chorób Rzadkich i zaangażowaniu 
ich członków w realizację postawionych zadań ruszyła realizacja 
Planu, przede wszystkim w zakresie e-zdrowia. Przygotowane są 
warunki biznesowo-techniczne do realizacji takich prac jak reje-
stry, paszport pacjenta, platforma informacyjna.

Przygotowywane jest stworzenie sieci centrów diagno-
styczno-leczniczych dla chorób rzadkich. Chcemy, żeby 
powstała sieć ośrodków spełniała wszystkie kryteria certyfi-
kacyjne i akredytacyjne. Powinny być stworzone „ścieżki” le-
czenia, żeby pacjent z chorobą rzadką wiedział, jak i gdzie 
powinien być zdiagnozowany, zaopiekowany i leczony. Nie-
zwykle ważne jest takie zorganizowanie systemu diagnostyki, 
aby ostatecznie wyeliminować tzw. wieloletnią „odyseję diag-
nostyczną”.  Zależy nam zwłaszcza na rozwoju diagnostyki 
genetycznej, jako że 80 proc. chorób rzadkich ma podłoże 
genetyczne i w wielu przypadkach może ona przyspieszyć 
postawienie prawidłowej diagnozy. 

Ważne jest też stworzenie zaleceń i rekomendacji leczenia. 
Powołane przez Radę do spraw Chorób Rzadkich zespoły proble-
mowe pod kierownictwem prof. Latos-Bieleńskiej i prof. Kostery-
-Pruszczyk rozpoczęły już pracę nad tymi rozwiązaniami.

Ogromnym sukcesem jest poprawa dostępu pacjentów z cho-
robami rzadkimi do leków i technologii medycznych finansowa-
nych ze środków publicznych. Na ubiegłorocznym Forum Eko-
nomicznym wiceminister Maciej Miłkowski stwierdził, że terapie 
w chorobach populacyjnych zostały już w dużej mierze zrefun-
dowane, a teraz czas na choroby rzadkie. Widzimy, że „słowo sta-
je się ciałem”. Bezprecedensowy sukces w dostępie pacjentów 
z SMA do najnowocześniejszych terapii na świecie upewnia nas, 
że wyznaczony w Planie dla Chorób Rzadkich kierunek zmian 
przynosi efekty.  

W pewnych aspektach jesteśmy w awangardzie Europy — my-
ślę o systemie badań przesiewowych noworodków czy ścieżkach 
leczenia kilku chorób rzadkich, jak SMA i niektóre choroby meta-
boliczne. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w awangardzie Europy 
byli także w innych aspektach opieki nad osobami z chorobami 
rzadkimi. To tylko kwestia tego, jak wiele środków z naszego PKB 
przeznaczymy na ochronę zdrowia i jak ją zorganizujemy. 

Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich

Stanisław Maćkowiak
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Strategia zmian w polskiej kardiolo-
gii — to nowa organizacja, wzmoc-
nienie roli specjalistów, koordyna-
cja opieki i działanie zespołowe. 

Największym wyzwaniem polskiej 
kardiologii jest zapewnienie opieki 
na najwyższym poziomie wszyst-
kim potrzebującym pacjentom 
w akceptowalnym czasie.

W pierwszej kolejności potrzebne 
są zmiany organizacyjne. Nowy 
model opieki koordynowanej 
w kardiologii leży u podstaw kra-
jowej sieci kardiologicznej. Każda 
osoba potrzebująca diagnostyki 
i leczenia powinna zostać oto-
czona opieką bez zbędnej zwłoki. 
Pierwszym wyzwaniem dobrze 
funkcjonującego systemu opieki 
jest zidentyfikowanie tych pacjen-
tów, którzy potrzebują pomocy 
w pierwszej kolejności. Aktualne 
rozwiązania systemowe nie za-
pewniają skutecznego triażu, czyli 
uporządkowania pacjentów ocze-
kujących na świadczenia. Funkcjo-
nujący podział na przypadki pilne 
i planowe jest daleki od potrzeb, 
w dodatku zbyt długie oczekiwanie 
na konsultacje lub zabiegi sprawia, 
że stan pacjentów — określony 
w momencie skierowania — dyna-
micznie się zmienia do momentu 
spotkania z kardiologiem. Dlatego 
konieczne jest aktywne zarządza-
nie listą oczekujących, którego 
podstawę stanowi trafna ocena 
stanu zdrowia dokonana przez 
specjalistę i krótki czas oczeki-
wania na potrzebne procedury 
diagnostyczne oraz rozpoczęcie 
leczenia.

Zmiany organizacyjne są potrzebne 
przede wszystkim po to, aby pa-
cjent, który tego potrzebuje, mógł 
szybko uzyskać pierwszy kontakt 
z kardiologiem. Pierwsza konsulta-
cja nie zapewni zupełnego wyle-
czenia i rozwiązania problemu, ale 

stanowi początek 
ścieżki diagnostycz-
no-terapeutycznej. 
Wprowadzając 
pilotaż opieki koor-
dynowanej w formie 
sieci kardiologicznej 
deklarujemy, że 
pacjent z podej-
rzeniem choroby 
kardiologicznej, 
skierowany przez 
lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej, może w ciągu miesiąca 
uzyskać konsultację u specjalisty 
kardiologa. Pilotaż obejmuje cztery 
obszary terapeutyczne, ale doce-
lowo będzie dotyczyć wszystkich 
chorób kardiologicznych. Pierwsza 
specjalistyczna konsultacja stanowi 
podstawę do oceny, czy rzeczywi-
ście u pacjenta mamy do czynienia 
z problemem kardiologicznym wy-
magającym dalszych działań, a na-
stępnie — w razie potrzeby — do 
zaplanowania dalszej diagnostyki 
i ewentualnego leczenia. 

Najczęstszym problemem kardio-
logicznym jest choroba niedo-
krwienna serca, a następnie nad-
ciśnienie tętnicze, które dotyczy 
ogromnej części naszej populacji. 
Jednocześnie, z uwagi na starze-
jące się społeczeństwo, systema-
tycznie wzrasta liczba pacjentów 
z niewydolnością serca, co jest 
również efektem skuteczności 
kardiologii — ratujemy pacjentów 
w ostrej fazie zawałów, którzy po 
ich przebyciu mają różne formy 
uszkodzenia serca. Wzrasta także 
liczba pacjentów z wadami za-
stawkowymi, zwłaszcza degenera-
cyjnymi, które dotyczą osób w za-
awansowanym wieku. Te obszary 
należy uznać za priorytetowe, 
natomiast zmiany organizacyjne 
należy wprowadzać stopniowo 
we wszystkich obszarach polskiej 
kardiologii. 

KOMENTARZE

Liczba szpitali przeprowadzających zabiegi 
w asyście robotów chirurgicznych
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O lekach w polskim i światowym sy-
stemie ochrony zdrowia. O zasobach, 
które za nimi stoją, ważności dla pacjen-
tów. O ich zastosowaniach w różnych 
specjalnościach medycznych — pisze 
prof. Marcin Czech w książce „Leki — od 
odkrycia do pacjenta. Wymiary zarzą-
dzania systemem”, wydanej przez Pol-
skie Wydawnictwo Ekonomiczne. 
Autor podejmuje temat zarządzania 
systemem ochrony zdrowia w tej 
jego części, w której stosowane są 
leki. Opisuje „drogę” produktów leczniczych 
stosowanych w profilaktyce oraz medycynie 
naprawczej od ich odkrycia, poprzez procesy 
rozwojowe, w tym badania kliniczne, rejestrację 
i refundację, do ich zastosowań przez pacjenta. 
Branża farmaceutyczna jest omówiona z per-

spektywy polskiej i międzynarodowej, 
z uwzględnieniem jej odmienności 
wyrażonej m.in. wysokim poziomem 
innowacyjności. Są też kwestie bezpie-
czeństwa lekowego, bezpieczeństwa 
samej terapii, w tym niepożądanych 
działań leków. 
Wymiar strategiczny objął analizę 
priorytetów w zakresie polityki lekowej, 
demografii i epidemiologii, operacyjny 
analizę zasobów: ludzkich, finanso-
wych, rzeczowych, informacyjnych, 

intelektualnych. Są też przykłady zastosowania 
narzędzi zarządczych w priorytetowych obsza-
rach terapeutycznych. Czytelnik znajdzie analizę 
wyzwań i trendów przyszłości, takich jak m.in. 
medycyna personalizowana, diagnostyka mole-
kularna, terapie genowe i komórkowe.

Niedawno usłyszeliśmy rzadko spo-
tykaną, konkretną propozycję zmian 
systemowych. Prezes partii rządzącej 
wspomniał o oddzieleniu publicznej 
i prywatnej opieki zdrowotnej. Prywatne 
placówki miałyby stracić możliwość 
podpisywania kontaktów z NFZ. Na 
wzór niemiecki mielibyśmy też wpro-
wadzić zasadę jednego miejsca pracy 
dla lekarzy pracujących w szpitalach i przychod-
niach, które mają podpisane kontrakty z NFZ.
Nie dało się zauważyć dyskusji fachowców na te-
mat tych koncepcji. A są przecież istotne — przy-
niosłyby systemową rewolucję. Tymczasem 
cisza w eterze. Zarówno eksperci opozycji, jak 
przedstawiciele rządu zbyli wystąpienie Prezesa 
niezręcznym milczeniem. A niezależne media 
zostały wypełnione przez śnięte ryby w Odrze. 
Coraz mniej jest rozmowy o tym, jak rozwiązy-
wać problemy. Czy ktoś słyszał rzeczową dys-
kusję, z jakiego powodu NFZ nie wydał 10 mi-
liardów (niektórzy mówią, że 20) na świadczenia 
zdrowotne w ubiegłym roku i co zrobić, żeby to 
się nie powtórzyło? 

A to przecież jest afera, jakich mało. 
Powtórzę: NFZ zabrał od nas wszystkich 
10 miliardów złotych, które zgodnie 
z konstytucją, ustawami i logiką powinny 
być wydane na nasze zdrowie — na ba-
dania, zabiegi, leki, rehabilitację. Kolejne 
kilka miliardów leży na koncie Funduszu 
Medycznego. Dodajmy fundusz rezer-
wowy NFZ i jeśli jest nas 40 milionów 

obywateli — to wyjdzie 500 złotych na osobę. 
500 minus dla każdego Polaka. Nasze składki 
nie zostały wydane i leżą w banku. To naprawdę 
nikogo nie bulwersuje? A jednocześnie słychać, 
że nie ma na refundację leków, nie ma na zabie-
gi, nie ma na protezy czy wózki inwalidzkie. 
W Sejmie padło kilka rytualnych klątw ze strony 
opozycji, kilka banałów ze strony rządu — i kara-
wana pojechała dalej. Także w gronie osób zaj-
mujących się systemem ochrony zdrowia coraz 
rzadsza jest umiejętność prowadzenia meryto-
rycznej dyskusji. Coraz mniej okazji do wypraco-
wania nowych modeli czy rozwiązań. Dlatego 
warto być w Karpaczu — to jedno z ostatnich 
miejsc, gdzie mamy na to szansę.

BRAKUJE DYSKUSJI

OD ODKRYCIA DO PACJENTA

KARDIOLOGIA — RAPORT OTWARCIA

Krzysztof Jakubiak Tomasz 
Hryniewiecki

WYKRES NUMERUMEM NUMERU 

Marcin Czech
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RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO 
POTRZEBUJE WIĘCEJ UWAGIPOTRZEBUJE WIĘCEJ UWAGI

RAPORTY

Fundacja Wygrajmy Zdrowie opublikowała raport: „Sytuacja pacjenta z rakiem pęcherza moczowego — aktualne 
wyzwania”. Rak pęcherza moczowego jest drugim co do częstości występowania nowotworem urologicznym 
w Polsce — czwartym pod względem rozpoznawania u mężczyzn i 12. u kobiet. Diagnozuje się go co roku 
u ponad 7,5 tys. Polaków, a 4 tysiące umierają z jego powodu.

Sformułowane przez autorów raportu rekomen-
dacje zmian w organizacji leczenia raka pęche-
rza:
 1.  Edukacja społeczna na temat profilaktyki 

pierwotnej, przede wszystkim antynikotyno-
wa i dotycząca objawów (szczególnie krwio-
moczu).

 2.  Podnoszenie czujności onkologicznej leka-
rzy POZ.

 3.  Opracowanie standardu postępowania 
dla lekarzy POZ związanego z diagnostyką 
krwiomoczu i krwinkomoczu.

 4.  Aktualizacja i ujednolicenie procedur i ście-
żek postępowania zgodnie z wytycznymi na-
ukowymi i aktualną wiedzą.

 5.  Stworzenie specjalistycznych ośrodków 
kompleksowego leczenia nowotworów uro-
logicznych (tzw. unity) w ramach krajowej 
sieci onkologicznej.

 6.  Szkolenie koordynatorów i edukatorów on-
kologicznych.

 7.  Zagwarantowanie wszystkim pacjentom po 
przebytym leczeniu chirurgicznym dostępu 
do badań kontrolnych.

 8.  Wyznaczenie ośrodków referencyjnych 
w zakresie leczenia chirurgicznego — cen-
tralizacja chirurgii.

 9.  Stworzenie programu lekowego, który 
umożliwi dostęp chorym z chorobą zaawan-
sowaną do najnowszych terapii.

10.  Utworzenie krajowego rejestru chorych.
11.  Opracowanie programu szkolenia urologów 

i onkologów z zakresu leczenia systemowe-
go nowotworów układu moczowego.

12.  Poprawa dostępu do cystoskopii w warun-
kach ambulatoryjnych.

13.  Podniesienie wycen badania z wykorzysta-
niem cystoskopu giętkiego.
Zgodnie z szacunkami Krajowego Reje-

stru Nowotworów pod koniec tej dekady licz-
ba zachorowań na raka pęcherza moczowe-
go wzrośnie do 11 tys. rocznie. „To pewnie ma 
związek z czynnikiem przyczynowym — palenie 
papierosów, to jest rzeczywiście czynnik numer 
1” — mówi prof. Maciej Krzakowski. W przy-
padku raka pęcherza nie udało się opracować 
skutecznych badań przesiewowych — „Ale 
mamy coś, o czym powinniśmy pamiętać, 
czyli wczesne reagowanie na krwiomocz”.

W opinii prof. Krzakowskiego, w Polsce 
zbyt rzadko wykorzystuje się chemioterapię 
przedoperacyjną (neoadjuwantową) u cho-
rych na raka pęcherza — „Również leczenie 
paliatywne powinno mieć formę złożonego 
postępowania, bo to nie powinna być tylko 
chemioterapia pierwszej linii, ale u chorych, 
którzy są beneficjentami tego leczenia, po-
winna być to również podtrzymująca immu-
noterapia”. 

Natomiast prof. Jakub Kucharz z Kliniki No-
wotworów Układu Moczowego Narodowego 
Instytutu Onkologii wyjaśnia, że zastosowanie 
immunoterapii w leczeniu podtrzymującym po-
zwala utrzymać, czy przedłużyć korzyści, któ-
re uzyskano z wykorzystaniem chemioterapii 
— „Takie postępowanie pozwala wydłużyć czas 
przeżycia pacjentów — mediana wydłuża się 
o 7,5 miesiąca w stosunku do zastosowania sa-
mej chemioterapii i to jest bardzo duża poprawa, 
istotny wynik z punktu widzenia klinicznego”. 
Ważne jest również finansowanie immunoterapii 
w drugiej linii, zgodnie z polskimi i międzynaro-
dowymi zaleceniami.

„Rak pęcherza moczowego to jest jedyny 
nowotwór, który nie ma dedykowanego pro-
gramu lekowego. Jeśli spojrzymy również na 
wydatki na jego leczenie, to jest on rzeczywiście 
zapomnianym nowotworem” — zwraca uwagę 
Szymon Chrostowski, prezes Fundacji Wygrajmy 
Zdrowie.

„Wielu lekarzy nie ma świadomości, że krwio-
mocz — to nie jest wyłącznie objaw zapalenia 
pęcherza, ale również fundamentalny objaw ra-
ka pęcherza moczowego lub raka górnych dróg 
moczowych. Występuje on niemal u 80 proc. 
chorych dotkniętych tym nowotworem” — mó-
wi prof. Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towa-
rzystwa Urologicznego. Zwraca też uwagę, że 
lekarz rodzinny nie ma możliwości zlecenia ba-
dań, które mogą przyspieszyć diagnostykę raka 
pęcherza moczowego — „Brak możliwości wy-
konywania w warunkach POZ badania metodą 
rezonansu magnetycznego czy badania me-
todą tomografii komputerowej, która znacznie 
by przyspieszyła diagnostykę, powoduje bardzo 
istotne obciążenie poradni specjalistycznych, do 
których kolejki są długie”.

Doktor Krzysztof Tupikowski, kierownik 
Centrum Nowotworów Urologicznych Dol-
nośląskiego Centrum Onkologii zwraca uwa-
gę, że w Polsce nadal wiele cystoskopii, czyli 
endoskopowego badania dróg moczowych, 

jest przeprowadzanych cystoskopami 
sztywnymi zamiast giętkimi. Gdyby sto-
sowano giętkie cystoskopy, cystoskopię 
można byłoby wykonywać w poradniach 
urologicznych — „To zwiększa wydaj-
ność takiej poradni i powoduje, że jest 
to mniej stresujące dla pacjenta. Niestety 
jest to sprzęt drogi, a NFZ płaci napraw-
dę minimalne pieniądze za wykonanie 
cystoskopii i w żaden sposób nie można 
mówić nie tylko o zarabianiu na cysto-
skopii, ale nawet na bilansowaniu się 
kosztów takiego zbiegu metodą mniej 
inwazyjną, czyli za pomocą cystoskopu 
giętkiego”.

Rak pęcherza moczowego, podobnie jak in-
ne nowotwory urologiczne, powinien być leczo-
ny kompleksowo w wyspecjalizowanych ośrod-
kach określanych jako unity uroonkologiczne, 
gdzie istnieje możliwość ścisłej współpracy mię-
dzy urologami, onkologami, radioterapeutami. 
Jak podkreśla prof. Maciej Krzakowski — „Za-
sadnicze znaczenie ma rzeczywista współpraca 
urologów i onkologów, która powinna odbywać 
się na każdym etapie choroby, w stadium wczes-
nym i zaawansowanym”

Piotr Chłosta

prof. Piotr Chłosta — Rak 
pęcherza jest takim „zapo-
mnianym” nowotworem, 
który rozwija się podstęp-
nie. Bardzo często jego 
pierwszym i zasadniczym 
objawem u 70 proc. cho-
rych jest bezbólowy krwio-
mocz, który równie szybko 
się pojawia, jak i znika. Fatal-

ny dla chorego scenariusz wygląda tak, że 
w ogóle nie zgłasza się do lekarza, ponieważ 
krwiomocz ustaje, lub zgłasza się i otrzymuje leki 
do wyleczenia infekcji bakteryjnej, która też mo-
że powodować krwiomocz. Niestety w Polsce 
rak pęcherza moczowego jest najczęściej wykry-
wany w momencie, gdy nie jest możliwe lecze-
nie z zachowaniem pęcherza. Dlatego jest to je-
den z największych zabójców, a współczynnik 
zapadalności do umieralności jest niekorzystny.
Rak pęcherza występuje czterokrotnie częściej 
u mężczyzn niż u kobiet. Głównym czynnikiem 
ryzyka jest palenie tytoniu i narażenie na zanie-
czyszczenie środowiska, a także wyziewy garbar-
skie, wulkanizacyjne i rafineryjne. 
Po leczeniu radykalnym u jednej trzeciej cho-
rych jest możliwość zachowania pęcherza 
moczowego bez nawrotów choroby. Również 
u jednej trzeciej dochodzi do nawrotu choro-
by, w różnej postaci, ale również z możliwością 
zachowania pęcherza moczowego. Natomiast 
u pozostałych już w momencie rozpoznania 
choroby nie ma takiej opcji, ponieważ nowo-
twór jest zaawansowany miejscowo i nacie-
kający, wchodzi w głębsze warstwy pęcherza. 
W takiej sytuacji wycięcie pęcherza moczowe-
go jest postępowaniem z wyboru. Aby zmniej-
szyć progresję choroby, stosowane są m.in. 
wlewki do pęcherza BCG, czyli prątków gruźli-
cy lub chemioterapeutyków. U części chorych 
w chwili rozpoznania (20 proc.) lub w toku le-
czeniu dochodzi jednak do progresji, np. więk-
szej złośliwości lub większego zaawansowania 
nowotworu. Wtedy stosujemy neoadjuwanto-
wą, czyli przedoperacyjną chemioterapię opar-
tą na cisplatynie lub gemcytabinie.

Krzysztof Tupikowski

Szymon Chrostowski

Maciej Krzakowski

Jakub Kucharz
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Raport poświęcony organizacji le-
czenia cukrzycy, ze szczególnym 
uwzględnieniem monitorowania po-
ziomu glikemii, został wydany przez 
Modern Healthcare Institute. Wśród 
autorów znalazło się grono czoło-
wych polskich diabetologów oraz 
eksperci systemu 
ochrony zdrowia. 

Wprowadzenie do 
praktyki diabetolo-
gicznej ciągłego mo-
nitorowania stężenia 
glukozy umożliwiło 
stworzenie i wykorzy-
stanie szeregu nowych 
parametrów, które 
traktowane są już jako 
standard nowoczesnej 
kontroli cukrzycy. Po-
miary czasu, jaki spędza 
chory w docelowym 
zakresie glikemii, poni-
żej tego zakresu lub powyżej, są obecnie 
elementami oceny wyrównania glikemii 
i służą do modyfikacji prowadzonej terapii.

Jak wykazała analiza, przedsta-
wiona w raporcie przez dr Jakuba 
Gierczyńskiego, stosowanie systemu 
isCGM/FGM w porównaniu do pomia-

ru przy pomocy glukometrów z uży-
ciem testów paskowych jest technolo-
gią kosztowo efektywną. 

Rekomendacje zawarte w podsu-
mowaniu raportu: 

— Podstawą optymalizacji opieki 
nad osobami z cukrzycą powinno być 

prawidłowe monitorowanie 
glikemii. 

— Dostęp do nowo-
czesnego monitorowania 
glikemii należy poszerzać 
na kolejne grupy osób cho-
rych na cukrzycę

— Optymalnym i re-
komendowanym rozwią-
zaniem jest refundacja 
systemu ciągłego moni-
torowania stężenia glu-
kozy metodą skanowania 
dla kobiet w okresie ciąży 
i połogu, z cukrzycą wy-
magającą insulinoterapii, 

dla osób niewidomych z cukrzycą, le-
czonych insuliną oraz dla osób powyżej 
18. roku życia z cukrzycą wymagającą 
intensywnej insulinoterapii.

— Źródłem finansowania szerszej 
refundacji systemów ciągłego moni-
torowania glikemii może być opłata 
cukrowa.

Druga edycja raportu opisującego 
rozwój chirurgii robotowej w Polsce 
zawiera unikalne dane dotyczące licz-
by wykonywanych zabiegów roboto-
wych w polskich szpitalach, a także 
analizy efektywności inwestycji szpi-
tali w systemy robotowe oraz progno-
zy rozwoju rynku.

Według danych 
zebranych przez 
Modern Healthca-
re Institute, w lipcu 
2022 roku w Polsce 
działało już 30 robo-
tów chirurgicznych. 
W 2021 roku polskie 
szpitale wykonały 
ponad 2700 zabie-
gów w asyście ro-
bota chirurgicznego, 
a w 2022 roku ta liczba 
prawdopodobnie prze-
kroczy 4200. 

Ostatnie miesiące 
2021 roku przyniosły istotną 
zmianę na rynku robotów chirurgicz-
nych. Intensywne działania marketingo-
we rozpoczęła w Polsce brytyjska firma 
CMR Surgical, produkująca system Ver-
sius. Proponuje ona nie tylko odmien-
ną koncepcję robota składającego się 
z czterech niezależnych modułów, ale 
także nowe metody finansowania jego 
zakupu, umożliwiające m.in. dzierżawę 
lub rozłożoną płatność, co diametralnie 

obniżyło próg wejścia nowych placówek 
na rynek zabiegów robotowych. 

Polski rynek operacji robotowych stał 
się bardziej atrakcyjny 1 kwietnia 2022 ro-
ku, dzięki wprowadzeniu odrębnej wy-
ceny pierwszej operacji robotowej, czyli 
prostatektomii, na poziomie 20 tys. zł., 
pod warunkiem wykonania 100 zabie-

gów (niezależnie od metody) 
w ciągu roku. Dotychczas pub-
liczne placówki rozliczały takie 
zabiegi z NFZ według stawki 
obowiązującej dla zabiegów 
laparoskopowych i manual-
nych, podwyższanej jeśli wy-
konywały ponad 70 zabie-
gów rocznie (na poziomie 
8,5-11,5 tys zł). Rynkowe 
ceny zabiegów robotowych 
utrzymują się w granicach 
30-60 tys zł., w zależności 
od rodzaju zabiegu i polityki 
cenowej ośrodka. 

W drugim kwartale 
2022 roku 17 szpitali zaczęło 

wykonywać prostatektomię w asyście ro-
bota w ramach kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 

Najczęściej wykonywanym zabiegiem 
w asyście robota chirurgicznego jest rady-
kalna prostatektomia. W 2021 roku wyko-
nano w Polsce ponad 1750 zabiegów pro-
statektomii robotowej, które przeprowa-
dziło 11 szpitali publicznych (565 operacji, 
w tym 36 komercyjne) i 9 prywatnych (ok. 
1190 operacji). 

MONITOROWANIE GLIKEMII W LECZENIU CUKRZYCYMONITOROWANIE GLIKEMII W LECZENIU CUKRZYCY

CHIRURGIA ROBOTOWA ROZWIJA SIĘCHIRURGIA ROBOTOWA ROZWIJA SIĘ

Prof. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w dziedzinie diabeto-
logii
Nowoczesne metody monitorowania glikemii sprawdziły się w cza-
sie pandemii COVID-19, mają swoje ugruntowane miejsce w zalece-
niach klinicznych diagnostyki i leczenia cukrzycy. Diabetologia jest 
szczególnie „wdzięczną” dziedziną, w której może znaleźć swoje 
miejsce telemedycyna, bo przy wyrównanej cukrzycy pewna część 
wizyt mogłoby się odbywać zdalnie. Dodatkowo zastosowanie sy-
stemów monitorowania glikemii stymuluje większe zaangażowanie 

pacjenta w proces terapeutyczny, co przekłada się na lepsze wyrównanie cukrzycy.

Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Nowoczesne metody monitorowania glikemii stanowią przełom 
i spełnienie oczekiwań wielu pokoleń pacjentów. To jest przyszłość, 
która stała się teraźniejszością, pewnego rodzaju rewolucja techno-
logiczna, która zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo i komfort 
życia pacjentów. Opinie osób z cukrzycą, które skorzystały z dobro-
dziejstwa nowoczesnych systemów do monitorowania glikemii są 
jednoznacznie pozytywne. Dlatego jako organizacja zrzeszająca pa-
cjentów diabetologicznych pragniemy wyrazić wdzięczność za udo-

stępnianie nowoczesnych metod monitorowania glikemii kolejnym grupom pacjentów.

Prof. Małgorzata Myśliwiec, GUMed
Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w leczeniu cukrzycy u dzieci 
i młodzieży. Nowe preparaty insuliny dzięki swojej farmakokinetyce 
i farmakodynamice są jeszcze bliższe fizjologii organizmu człowieka. 
Nowoczesny sprzęt dozujący insulinę oraz systemy ciągłego moni-
torowania glikemii pozwalają na istotną redukcję ryzyka występowa-
nia ostrych powikłań, w tym hipoglikemii oraz skuteczną kontrolę 
stężenia glikemii, jednocześnie zwiększając komfort życia dzieci i ich 
opiekunów.
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Rozwój chirurgii robotowej w Polsce
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Perspektywy rozwoju rynku
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Szpitale publiczne, które wykonały najwięcej zabiegów z wykorzystaniem robotów 
w 2021 roku:

 Szpital Rodzaje operacji wykonywanych  
w asyście robota

Liczba  
zabiegów

1. Wojskowy Instytut Medyczny urologia, ginekologia, chirurgia, 
kardiochirurgia, laryngologia

205

2. SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie urologia, ginekologia, chirurgia 183
3. Wielkopolskie Centrum 

Onkologii
nowotwory głowy i szyi,  
przewodu pokarmowego i ginekologia

182

4. Mazowiecki Szpital 
Wojewódzki im. św. Jana 
Pawła II w Siedlcach

urologia, ginekologia, chirurgia 145

5. Centralny Szpital Kliniczny 
MSWiA w Warszawie

kardiochirurgia, gastroenterologia, 
ginekologia, urologia

137

6. Kliniczny Szpital Wojewódzki 
Nr 1 w Rzeszowie

urologia, ginekologia 119

7. Wojewódzki Szpital 
Zespolony im. J. Śniadeckiego 
w Białymstoku

urologia, nowotwory jelita grubego 105

8. Międzyleski Szpital 
Specjalistyczny

urologia 82

9-10. Wielospecjalistyczny Szpital 
Wojewódzki w Gorzowie 
Wielkopolskim

urologia, ginekologia, operacje jelita grubego 77
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Podczas debaty mZdrowie, urolodzy i onko-
lodzy przedyskutowali aktualną sytuację w le-
czeniu raka gruczołu krokowego, zwłaszcza 
w obszarze leczenia radykalnego, gdzie upo-
wszechnia się chirurgia robotowa oraz w far-
makoterapii. Analizowali możliwości zaspoko-
jenia potrzeb chorych, leczonych w ramach 
programu lekowego.

„W programie leczenia raka stercza 
B.56 mamy obecnie kilka leków, w bardzo 
ściśle określonych wskazaniach. Te wskaza-
nia muszą być rozszerzane w miarę postępu 
naszej wiedzy. Myślę tutaj choćby o wprowa-
dzeniu nowych chemioterapeutyków, jakich 
jak kabazytaksel, którego nie ma w progra-
mie. Brakuje także nowoczesnych leków we 
wskazaniach innych niż rak oporny na kastra-
cję — przecież mamy też pacjentów z prze-
rzutowym rakiem, który jest wrażliwy na ka-
strację. Mamy doniesienia, że różne leki wy-
kazują skuteczność podawania na wcześniej-
szych etapach choroby. Tak więc wiele pracy 
przed nami” — zwrócił uwagę prof. Tomasz 
Szydełko, krajowy konsultant w dziedzinie 
urologii. 

Nieustanny rozwój wiedzy medycznej po-
woduje, że jest potrzeba stałego, systema-
tycznego i szybkiego modyfikowania zapisów 
w programach lekowych. Profesor Szydełko 
podkreślił — „Funkcjonujący program lekowy 
leczenia raka stercza nie jest idealny. Nawet 
jeśli jego twórcy przed laty zakładali, że liczba 
leków w tym programie i ich wskazania będą 
wystarczające, to przecież wiemy, że z roku 
na rok wprowadzane są nowe terapie, wska-
zania się zmieniają”. 

Podobne zdanie o potrzebach zmian 
w programie leczenia raka prostaty wyraził 
prof. Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towa-
rzystwa Urologicznego — „Uważam, że pro-
gram lekowy leczenia raka gruczołu kroko-
wego bezwzględnie wymaga aktualizacji. 
Powinny zostać dodane te leki, które u cho-
rych, którzy mają chorobę przerzutową, mo-
gą opóźnić progresję choroby.” Przerzutowa 
postać choroby charakteryzuje się pojawia-
niem zmian nowotworowych z narządach 
odległych, m.in. w kościach, bólami czy na-
głymi złamaniami. 

„W programie lekowym dotyczącym te-
rapii systemowej raka prostaty brakuje kilku 
preparatów. Przede wszystkim brakuje moż-
liwości stosowania nowoczesnych leków 
hormonalnych z grupy antyandrogenów 

nowej generacji czy inhibitorów produkcji 
androgenów — konkretnie: enzalutamidu, 
apalutamidu czy octanu abirateronu w lecze-
niu wrażliwego na kastrację, przerzutowego 
raka gruczołu krokowego” — wskazał prof. 
Jakub Żołnierek. Natomiast „w leczeniu roz-
sianego raka opornego na kastrację brakuje 
dostępu do kabazytakselu oraz inhibitorów 
PARP. Te ostatnie dedykowane są stosunko-
wo wąskiej (6-10 proc. chorych) populacji 
mężczyzn, u których stwierdza się mutacje 
w genach naprawy DNA (BRCA 1/2). W ko-
lejce do wprowadzenia stanie niedługo ra-
diofarmaceutyk Lutet. Ten specyficzny lek 
stanowi przełom, dając spore szanse ciężko 
„przeleczonym” chorym z rakiem gruczołu 
krokowego opornym na kastrację na uzy-
skanie istotnych korzyści klinicznych. Wiele 
wskazuje na to, że w nieodległej przyszłości 
będą się także pojawiać wskazania do stoso-
wania tych leków na innych etapach rozwoju 
choroby” — mówił prof. Żołnierek. Nowo-
czesne terapie nie tylko mogą poprawić ro-
kowanie chorych, przedłużyć czas wolny od 
progresji choroby nowotworowej, ale mają 
zwykle postać doustną — wygodną do stoso-
wania w warunkach ambulatoryjnych czy do-
mowych, będąc jednocześnie, w kontekście 
profilu toksyczności, leczeniem „skrojonym 
na miarę” potrzeb mężczyzn w wieku dojrza-
łym czy podeszłym. 

Dyskusji wymagają również, zdaniem 
uczestników debaty, kwestie oceny skutecz-
ności leczenia w ramach programu lekowe-
go. „Jesteśmy zobligowani do przerwania le-
czenia nowoczesnymi lekami hormonalnymi 
pacjentów z rozsianym rakiem opornym na 
kastrację już na podstawie stwierdzenia sa-
mej progresji biochemicznej, czyli poziomu 
stężenia PSA. Tymczasem w badaniach kli-
nicznych oraz biorąc pod uwagę obowiązu-
jące współcześnie standardy postępowania, 
stosowana jest ocena skuteczności w opar-
ciu o trzy rodzaje progresji. Mianowicie brane 
są tu pod uwagę, oprócz dynamiki stężenia 
PSA (progresja biochemiczna jest precyzyjnie 
zdefiniowana), także tzw. progresja klinicz-
na — pogorszenie stanu sprawności ogólnej 
chorego, pojawienie się poważnych zdarzeń 
kostnych, nasilenia dolegliwości bólowych 
wymagających zastosowania opiatów czy in-
terwencyjnych zabiegów radioterapeutycz-
nych lub chirurgicznych oraz tzw. progre-
sja radiograficzna, także bardzo precyzyjnie 

Program lekowy dotyczący leczenia raka prostaty wymaga modyfikacji, aby zwiększyć możliwości 
skutecznego leczenia. Polscy pacjenci nie mają dostępu do wszystkich nowoczesnych opcji 
terapeutycznych. Trzeba zwrócić uwagę zwłaszcza na problem pacjentów z rozsianym rakiem wrażliwym 
na kastrację, który wymaga rozwiązania, aby można było skuteczniej leczyć chorobę na wcześniejszym 
etapie jej trwania. Przemyślenia wymaga także sama formuła programów lekowych. Z definicji miały 
one precyzować warunki korzystania z kosztownych terapii, w rzeczywistości — znacząco ograniczają 
ich dostępność, z ostatecznym efektem w postaci ograniczania wydatków na nowoczesne leki kosztem 
zawężania grupy leczonych pacjentów.

zdefiniowana” — podkreślił prof. Żołnierek. 
Według międzynarodowych zaleceń, dopie-
ro stwierdzenie kombinacji minimum dwóch 
z trzech typów progresji powinno być pod-
stawą do stwierdzenia nieskuteczności pro-
wadzonej interwencji. Tymczasem aktualne 
zapisy programu lekowego już sam wzrost 
stężenia PSA każą traktować jako wskaza-
nie do przerwania leczenia hormonalnego 
u chorych, którzy nie mają widocznej czy 
odczuwalnej progresji procesu nowotworo-
wego. „Lekarz musi więc przerywać leczenie 
wbrew obowiązującym rekomendacjom, op-
artym na rzetelnej wiedzy medycznej, a na-
kazem decyzji urzędniczej” — podkreślił Ja-
kub Żołnierek. 

Potrzebne zmiany  
w programie lekowym raka prostaty
Ostatnie zmiany programu lekowego doty-
czącego leczenia raka gruczołu krokowego 
nastąpiły w marcu 2022. Wprowadzono wte-
dy możliwość stosowania nowoczesnych le-
ków hormonalnych w opornym na kastrację 
raku stercza bez przerzutów. „Jednocześnie 
wprowadzono zapisy w kryteriach wyłączenia 
z programu, które w przypadku pojawienia 
się przerzutów, uniemożliwiają zastosowanie 
u chorego nowoczesnego leku hormonalne-
go kolejnej linii sekwencyjnie. To problem, 
choć należy podkreślić, że dziś brakuje wiary-
godnych danych dowodzących skuteczności 
takiego postępowania. Nie wiemy czy postęp 
choroby nowotworowej w trakcie stosowa-
nia jednego leku hormonalnego daje szanse 
uzyskania przynajmniej stabilizacji procesu 
poprzez zastosowanie kolejnego — innymi 
słowy — czy i w jaki stopniu będziemy musieli 
zmierzyć się z opornością krzyżową między 
lekami. To będzie wymagało prospektyw-
nej oceny oraz elastycznego konstruowania 
zaleceń, w ślad za nimi — zapisów refunda-
cyjnych, tak by nie sprowadzać całej strategii 
leczenia sekwencyjnego do metody „jednego 
strzału”. Tym samym wprowadzono możli-
wość stosowania nowoczesnych leków, ale 
jednocześnie ograniczono ją w innych ob-
szarach — w ramach tego samego programu” 
— przypomniał prof. Żołnierek. 

Potrzebę zmian w programie lekowym 
podkreślił także prof. Roman Sosnowski, 
ostrzegając że negatywne efekty pande-
mii COVID-19 w postaci zwiększonej licz-
by nowych pacjentów, zgłaszających się 

Jakub Żołnierek

Uważam, 
że program 
lekowy leczenia 
raka gruczołu 
krokowego 
bezwzględnie 
wymaga 
aktualizacji. 
Powinny 
zostać dodane 
te leki, które 
u chorych, którzy 
mają chorobę 
przerzutową, 
mogą opóźnić 
progresję 
choroby.

prof. Piotr Chłosta
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do ośrodków onkologicznych, przyjdą po 
wielu miesiącach czy latach — „Wydaje mi 
się, że możemy się spodziewać zwiększo-
nej liczby chorych na nowotwory. Część 
pacjentów, z którymi spotykamy się na co 
dzień ma istotne braki w diagnostyce i to 
nie tylko z powodu niewydolności systemu 
opieki zdrowotnej, ale także z powodu obaw 
i ograniczeń wynikających z izolacji w czasie 
pandemii. Widoczne jest opóźnienie w roz-
poczynaniu leczenia nowych pacjentów, 
między innymi w związku z problemami 
z wydłużonym czasem oczekiwania na kon-
sultację specjalistyczna czy badania diagno-
styczne. Także prowadzenie pacjentów już 
w trakcie leczenia w wielu przypadkach roz-
ciąga się w czasie, dochodzi do przedłuże-
nia leczenia, niekontrolowanych nawrotów 
choroby, co pogarsza skuteczność terapii 
i rokowania”.

Ścieżka pacjenta z rakiem prostaty nie 
jest jednoznaczna. Znaczne zróżnicowanie 
biologii choroby i stopnia jej agresywności 
powoduje, że potrzebny jest szeroki i zróż-
nicowany wachlarz możliwości terapeutycz-
nych, co podkreślił prof. Szydełko — „Mamy 
nowotwory stercza, które rzeczywiście po-
zwalają długo i w dobrym komforcie żyć, ale 
mamy też i takie, które rozwijają się bardzo 
dynamicznie — te nowotwory o wysokim 
stopniu złośliwości muszą też być szybko 
i agresywnie leczone. Tak więc jest to nie-
jednorodna grupa chorób. O tym, jak będzie 
przebiegać choroba, decyduje głównie jej 
agresywność biologiczna”. Dlatego potrzeb-
ne jest wzbogacenie możliwości dostęp-
nych terapii — „Nie można powiedzieć, żeby 
całkowicie nic się nie działo. Jako konsul-
tant krajowy opiniowałem wniosek o wzbo-
gacenie listy leków dostępnych w programie 
B.56 o kabazytaksel, czyli prace się toczą 
i mam nadzieję, że po tej opinii — oczywi-
ście pozytywnej — stanie się on lekiem do-
stępnym”.

Jak powiedział prof. Szydełko, problem 
nie zawsze leży w tym, że programy leko-
we muszą reagować na rejestrację nowych 
leków. „Pomijając już kwestię opóźnienia, 
średnio trzech lat od momentu rejestracji 
do objęcia refundacją, aż tak dużej liczby 
nowych leków nie ma, żeby sobie z tym nie 
można było poradzić. Natomiast problem 
leży w czym innym. Mianowicie leki, który-
mi już dysponujemy, są coraz częściej sto-
sowane z innych wskazań. I tutaj program 
lekowy powinien szybko na to reagować. Na 
przykład leki, które powinniśmy stosować 
w raku stercza z przerzutami, ale nie opor-
nym na kastrację, czyli jeszcze w fazie hor-
monozależnej, jak apalutamid czy enzaluta-
mid. To są leki, do których już mamy dostęp 
w programie lekowym, ale wskazania są tak 
wąsko ustalone, że nie możemy ich zastoso-
wać na innym etapie choroby. I tu jest naj-
większy problem”. Profesor Szydełko dodał 
także — „Z przykrością muszę stwierdzić, że 
jako konsultant nie otrzymałem z minister-
stwa zdrowia w ostatnim okresie żadnych 

próśb o opinię w sprawach leków, które już 
znamy, już stosujemy, ze wskazań nieco in-
nych, czyli na przykład w przerzutowej cho-
robie nowotworowej wrażliwej na leczenie 
hormonalne. Tutaj jest luka, która powinna 
być szybko zapełniona”.

Również prof. Żołnierek wskazał na 
znaczne zróżnicowanie biologii i przebiegu 
klinicznego raka prostaty u poszczególnych 
chorych — tym samym na potrzebę uwzględ-
nienia tego faktu w zapisach programu leko-
wego i dostosowania go do realnych potrzeb 
klinicznych odmiennych subpopulacji cho-
rych z rakiem gruczołu krokowego. — „Oce-
niając dostępność terapii w przerzutowym 
raku stercza trzeba powiedzieć, że w opor-
ności na kastrację sytuacja jest relatywnie 
dobra. Na dzień dzisiejszy brakuje tu jedynie 
kabazytakselu i inhibitorów PARP dla wąskiej, 
ale istotnej populacji. Największym proble-
mem jest aktualnie brak możliwości stoso-
wania nowoczesnych leków hormonalnych 
w rozsianym, wrażliwym na kastrację raku 
gruczołu krokowego”. Z jego opinią zgodził 
się konsultant krajowy, czyli prof. Tomasz 
Szydełko, który podsumował — „W leczeniu 
raka opornego na kastrację z przerzutami 
jakoś sobie radzimy, natomiast największym 
problemem są pacjenci z rakiem wrażliwym 
na leczenie hormonalne z chorobą rozsia-
ną. Aktualnie żaden z nowoczesnych leków 
hormonalnych nie może być zastosowany 
w programie lekowym w tym wskazaniu, 
i oczywiście poza programem lekowym też 
nie ma refundacji”. 

Profesor Piotr Chłosta powiedział, że 
środowisko urologów próbuje przekony-
wać decydentów do szybszego obejmowa-
nia refundacją nowych wskazań leków, ale 
„niestety nie mam poczucia, abyśmy byli 
słuchani”. Jak podkreślił prof. Roman Sos-
nowski — „O nowych terapiach, wynikach 
badań klinicznych i potrzebach poszerza-
nia dostępu do tych leków rozmawiamy na 
bieżąco na zjazdach naukowych Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego. Poziom wie-
dzy naukowej polskich urologów znajduje 
się na najwyższym światowym poziomie. 
Przedstawiciele ministerstwa zdrowia mają 
stałe zaproszenie na te spotkania”. Zwrócił 
również uwagę, że w procesie udostępnia-
nia nowoczesnych terapii istotną rolę mogą 
odegrać organizacje pacjentów — „Pacjenci 
są coraz lepiej wyedukowani na temat roz-
woju medycyny i tego, co się dzieje na rynku 
farmaceutycznym. Działania ze strony sto-
warzyszeń pacjentów mogą odnosić skutki, 
a my jako środowisko urologiczne wspiera-
my ich i pomagamy”. 

Formuła programu lekowego  
wymaga przepracowania
Zarówno prof. Piotr Chłosta jako prezes PTU, 
jak i prof. Tomasz Szydełko jako konsultant 
krajowy w dziedzinie urologii, podkreślają, że 
programy lekowe ze swej natury są rozwią-
zaniem niedoskonałym. „Program lekowy jest 
protezą, za pomocą której próbujemy wpro-

wadzić system dystrybucji innowacyjnych 
leków, który z samego założenia powoduje 
ograniczenie dostępu do tych leków. Gdyby 
dostęp miał być powszechny, programy le-
kowe byłyby niepotrzebne” — zwraca uwagę 
prof. Tomasz Szydełko.

Programy lekowe powstają w wyniku 
skomplikowanego procesu, w którym biorą 
udział instytucje i agendy rządowe. Jak mó-
wi prof. Piotr Chłosta, w odczuciu lekarzy 
decyzje podejmowane przez urzędników na 
różnych szczeblach „komplikują i utrudnia-
ją lekarzom opiekę nad pacjentami.” Postęp 
nauk medycznych powoduje, że coraz lepiej 
poznajemy biologię, charakterystykę tej cho-
roby. Wciąż jednak „proces wprowadzania 
nowych terapii w całej onkologii czy urologii 
niestety nie opiera się na głosach specjali-
stów i trwa stanowczo zbyt długo”. 

„Opóźnienia w refundacji nowych, sku-
tecznych leków onkologicznych są rzeczą 
skandaliczną. Stanowią problem, który wy-
maga szybkiego rozwiązania — dotyczą ob-
szaru dokonujących się — w sposób ciągły 
— dynamicznych zmian, a ostatecznie doty-
czą osób, które czasu na czekanie nie mają. 
Te opóźnienia w wielu przypadkach są nie 
do odrobienia” — zwraca uwagę prof. Ja-
kub Żołnierek. I wskazuje na inne ogranicze-
nia programów — to, że kryteria włączenia 
i wyłączenia chorych często różnią się od 
wskazań medycznych, międzynarodowych 
rekomendacji, zapisów w ChPL — opraco-
wanych na podstawie wiarygodnych danych 
pochodzących w kontrolowanych badań kli-
nicznych, na dużych populacjach chorych, 
co potęguje jeszcze zamieszanie.

„Wprowadzanie leków do programów le-
kowych znacznie komplikuje dostęp pacjen-
ta do leków. O tym, jakie stosować leczenie, 
powinien decydować lekarz” — dodaje prof. 
Tomasz Szydełko. Jak przypomina, utrzy-
mywanie programów lekowych oczywiście 
jest podyktowane względami finansowymi, 
ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie 
jest w stanie sfinansować wszystkich terapii. 
Tym niemniej, wobec wzrastających z roku 
na rok nakładów na ochronę zdrowia i w sy-
tuacji, gdy NFZ raportuje oszczędności rzędu 
10 miliardów złotych w 2021 roku, ten spo-
sób ograniczania dostępu do skutecznych 
terapii wymaga — jego zdaniem — przemy-
ślenia.

Na ograniczenia wynikające z funkcjono-
wania programów lekowych zwraca uwagę 
również prof. Roman Sosnowski. Przypomi-
na, że program reglamentuje możliwość le-
czenia w takim sensie, że z leków finanso-
wanych w ramach programu mogą korzystać 
tylko lekarze z ośrodków, które podpisały 
umowę na jego realizację. Muszą one speł-
niać ściśle określone wymagania — „Dlatego 
do leków, które są doskonale znane wszyst-
kim urologom, jak na przykład nowoczesne 
antyandrogeny czy inhibitory alfa, lekarze 
prowadzący pacjentów z rakiem stercza ma-
ją ograniczony dostęp, co niestety pogarsza 
skuteczność leczenia”. 

Tomasz Szydełko

Roman Sosnowski

Program lekowy 
jest protezą, za 
pomocą której 
próbujemy 
wprowadzić 
system 
dystrybucji 
innowacyjnych 
leków, który 
z samego 
założenia 
powoduje 
ograniczenie 
dostępu do tych 
leków. Gdyby 
dostęp miał być 
powszechny, 
programy 
lekowe byłyby 
niepotrzebne.

prof. Tomasz Szydełko
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Prof. Konrad Rejdak, 
prezes Polskiego 
Towarzystwa Neu-
rologicznego

— Widzimy ewiden-
tnie, że pewne zapisy 
w programach le-
kowych mogą sku-
tecznie sparaliżować 

swobodę modyfikacji leczenia. Obecnie, 
aby pacjent mógł przejść do drugiej linii 
leczenia, musi mieć dwa rzuty i zmiany 
w rezonansie, które trzeba w tym czasie 
wychwycić. Wiemy, że już jeden rzut 
może skutkować ciężką niepełnospraw-
nością. Dlatego uważamy, że należałoby 
opracować takie kryteria, według których 
uznanie jednego rzutu byłoby wystarcza-
jące do zmiany leczenia.

Prof. Monika Adam-
czyk-Sowa, prezes 
Sekcji Stwardnienia 
Rozsianego i Neu-
roimmunologii PTN

— W ostatnim czasie 
w Polsce nastąpiło 
wiele korzystnych 

zmian dotyczących leczenia chorych 
z SM. Nasi pacjenci mają dostęp do 
większości terapii, które są w tej chwili 
zarejestrowane do leczenia SM na świecie 
i mogą być wcześnie leczeni, czyli wte-
dy, kiedy ta choroba dopiero się zaczy-
na — ale to nie wszystko. Chorzy na SM 
chcą być leczeni zgodnie z najnowszą 
wiedzą, a my, klinicyści, potwierdzamy, że 
postęp na świecie w dostępie do leczenia 
nowymi terapiami jest bardzo wyraźny 
i również chcielibyśmy mieć go w Polsce. 
W związku z tym apelujemy o zmniejsze-
nie zbyt restrykcyjnych kryteriów włącze-
nia do drugiej linii leczenia, które zupełnie 
nie przystają zarówno do rekomendacji 
międzynarodowych, jak i do ChPL.

Prof. Agnieszka 
Słowik, konsultant 
krajowa w dziedzi-
nie neurologii

— Zależy nam bar-
dzo, aby wszystkie 
nowe technologie 
i leki były dostępne 

także dla polskich pacjentów. Obecnie 
stosowane leczenie spowalnia naturalny 

postęp choroby, ale najnowsze terapie 
spowalniają go jeszcze wyraźniej. Zasto-
sowanie nowoczesnych leków pozwoli 
pozostać pacjentom sprawnym przez 
wiele lat, często do końca życia. Proces 
wprowadzania zmian, które obecnie 
występują w leczeniu stwardnienia roz-
sianego, jest bardzo skomplikowany, 
trudny i wymaga od wszystkich zainte-
resowanych bardzo dużo uwagi, cierp-
liwości i pracy. Jestem przekonana, że 
jak dotychczas głos środowiska lekarzy 
zostanie wysłuchany.

Dr Małgorzata  
Gałązka-Sobotka, 
dyrektor Instytutu 
Zarządzania 
w Ochronie Zdrowia 
Uczelni Łazarskiego

— Analiza NFZ po-
kazała, że pacjent 

dzisiaj „krąży” w systemie nawet dwa lata. 
Dlatego konieczne jest usprawnienie 
ścieżki pacjenta, który z pierwszymi obja-
wami udaje się do lekarza POZ. Niezbęd-
ne jest podniesienie wiedzy i czujności 
tej grupy profesjonalistów medycznych, 
aby pacjent z symptomami wskazującymi 
na SM, trafił jak najszybciej do poradni 
neurologicznej, w której powinno być 
zweryfikowane podejrzenie SM.
To, czego dzisiaj brakuje — to efektyw-
nych pakietów diagnostycznych, które 
pozwoliłyby w trybie ambulatoryjnym 
prowadzić diagnostykę i leczenie więk-
szości pacjentów. Zakładamy, że zgodnie 
z koncepcją modelu skoordynowanego, 
Centra Kompleksowej Diagnostyki i Le-
czenia SM (CKDiL SM — ang. MS Care 
Unit) powinny dzielić się z ośrodkami 
pierwszoliniowymi wiedzą i konsultować 
najtrudniejsze przypadki, pełnić rolę ko-
ordynatora regionalnego w obszarze le-
czenia i rehabilitacji oraz zapewnić m.in. 
dostęp pacjentów do infolinii. 
Uważamy, że powinien powstać dwu-
stopniowy, zintegrowany model sieci 
regionalnej, który zapewniłby lepszą 
organizację i współpracę środowiska 
POZ, poradni neurologicznych ogólnych 
i ośrodków SM, w celu poprawy jakości 
opieki we wszystkich województwach. 
Być może specjalizacja ośrodków spra-
wi, że opieka nad pacjentami się skon-
centruje, co może być z korzyścią dla 
pacjenta, bowiem będzie pod opieką 
doświadczonego zespołu. Kluczowymi 

czynnikami sukcesu w procesie zmian 
będzie przegląd lub stworzenie pakietów 
diagnostycznych na obu poziomach 
opieki neurologicznej oraz rozwój opieki 
koordynowanej, do której niezbędny jest 
koordynator, który powinien być zatrud-
niony w każdym CKDiL SM.

Iwona Kasprzak,  
dyrektor Departa-
mentu Gospodarki 
Lekami NFZ

— Dążeniem Mini-
sterstwa Zdrowia 
jest, aby pacjentami 
z SM zajmowały się 

ośrodki wysokospecjalistyczne i takie, które 
są centrami kompetencji. Pacjent miałby 
w nich zapewniony zarówno dostęp do 
pełnej diagnostyki, jak i poradni wyspe-
cjalizowanych w leczeniu SM. Ograniczy-
łoby to liczbę placówek, które dziś mają 
tylko jedną linię leczenia. Przypomnijmy, 
że ośrodków pierwszoliniowych mamy 
obecnie 128, a drugoliniowych — 72. Jed-
nocześnie musimy też terytorialnie zabez-
pieczyć pacjentom dostęp do leczenia, 
żeby w każdym województwie były przy-
najmniej od 1 do 3 ośrodków leczenia SM, 
w zależności od wielkości województwa. 
Dlatego należałoby sprawdzić, jak wygląda 
sytuacja w poszczególnych jednostkach 
oraz ilu pacjentów jest w nich leczonych.

Maciej Miłkowski, wi-
ceminister zdrowia

— Byłby to jeden 
wspólny program 
lekowy z kilkoma 
liniami leczenia, przy 
czym dostęp do te-
rapii pierwszoliniowej 
u pacjentów nowo 

zdiagnozowanych pozostałby tak samo 
dobry, jak w obecnej chwili, a może nawet 
lepszy. Zostaną też rozważone najnowsze 
rekomendacje.
Jedna z proponowanych zmian — to zła-
godzenie kryterium wejścia do drugiej linii 
z 2+2 na 1+1. Dotyczyłoby to wszystkich 
leków, które są dzisiaj dostępne w ramach 
terapii drugoliniowej. Druga rzecz — to 
oczekująca już dwa lata refundacja no-
wych terapii dla postaci wtórnie postępu-
jącej. Jak dotąd nie mamy dla tej grupy 
chorych leczenia i to musi się zmienić. 
Poza tym nowe leki, o których włączenie 

do pierwszej linii wnioskowano, zostaną 
włączone do drugiej linii leczenia, ale jak 
wcześniej wspomniałem, w złagodzo-
nych kryteriach. W ten sposób klinicyści 
i pacjenci otrzymają znacznie poszerzone 
możliwości leczenia w sytuacji wysokiej 
aktywności choroby. 
W związku z tym, że planujemy połączyć 
dwa programy, proponujemy, aby zostały 
utworzone ośrodki, które będą je realizo-
wały. Zależy nam na tym, żeby pacjenci 
z powodu braku specjalistów nie byli 
przetrzymywani na leczeniu pierwszolinio-
wym, jeśli mają wskazania do drugiej linii. 
Powinny to być ośrodki pełnoprofilowe, 
które są w stanie monitorować pacjenta, 
wykonać mu wszystkie badania, które ma-
ją konsultantów wymienionych w progra-
mie lekowym, takich jak okulista, kardiolog 
czy dermatolog. 

Tomasz Połeć,  
prezes Polskiego  
Towarzystwa SM

— Od wielu lat 
mówimy o tym, że 
sposób rozwiązania 
problemów powinien 
należeć do przed-

stawicieli systemu i nauki, którzy wiedzą 
najlepiej, co zrobić, żeby pacjent został jak 
najszybciej zdiagnozowany i włączony do 
odpowiedniej terapii. To jest dla nas naj-
ważniejsze.

Malina Wieczorek, 
prezes Fundacji SM 
Walcz o Siebie.

— Bardzo cieszę się 
ze zmiany, według 
której włączenie do 
drugiej linii leczenia 
będzie miało mniej 

restrykcji. Jeśli osoba jest młoda, ze zmia-
nami w określonych miejscach w mózgu 
i rdzeniu kręgowym, które się dynamicznie 
rozwijają i następują jedne po drugich, 
przechodzenie z leku łagodniejszego na 
bardziej zaawansowany powinno następo-
wać płynnie, bez przeszkód. Inaczej niepo-
trzebnie tracimy sprawność tej osoby, która 
jest nie do odzyskania. Niezwykle ważne 
jest też przejście na wygodną dla pacjen-
tów podskórną formę podania leków, jak 
i wprowadzenie kontroli co sześć miesięcy.

(źródło: https://www.termedia.pl/mz/Rozszerzanie-dostepu- 
do-skutecznych-terapii-SM,47896.html)

Zmiany w leczeniu SMZmiany w leczeniu SM
Debata „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego” 
(wydawnictwo Termedia) zatytułowana „Rozszerzanie 
dostępu do skutecznej terapii SM — kolejny etap ewo-
lucji programów lekowych w obliczu nowych wyzwań 
systemowych” dotyczyła zmian, które są potrzebne, aby 
pacjenci byli leczeni optymalnie na każdym etapie terapii. 
Odbyła się 4 lipca w Polskiej Agencji Prasowej.
Głównym wątkiem dyskusji były zmiany w dwóch progra-
mach lekowych B.29 i B.46, dotyczących leczenia stwardnie-
nia rozsianego. Zarówno klinicyści, jak i organizacje pacjen-

ckie postulują łagodzenie kryteriów, które decydują o moż-
liwości podjęcia leczenia w drugiej linii oraz o dostępności 
najnowszych leków na wysokoaktywną postać choroby. 
Klinicyści przypomnieli, że Europejska Akademia Neuro-
logii przedstawiła w czerwcu najnowsze rekomendacje 
dotyczące leczenia SM. „Wśród przedstawionych reko-
mendacji chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na za-
lecenie mówiące o tym, że wszystkie leki immunomodu-
lujące powinny być włączane przez lekarzy neurologów 
z dużym doświadczeniem w ośrodkach, które mają pełną 

infrastrukturę. Jest to nawiązanie do rekomendowanych 
na świecie centrów doskonałości, jakimi w przypadku 
stwardnienia rozsianego są MS Care Unit, jako formy naj-
bardziej optymalnej organizacji opieki zdrowotnej” — mó-
wiła prof. Monika Adamczyk-Sowa.
Wiceminister Maciej Miłkowski zapowiedział wprowadze-
nie zasadniczych zmian w organizacji programów leko-
wych dotyczących SM. Prawdopodobnie zamiast dwóch 
programów będzie obowiązywał jeden, obejmujący kilka 
linii leczenia.
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Choroba początkowo może być bezobjawowa
Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) to rzadka choroba genetyczna, która prowadzi  
do postępującego osłabienia i zaniku mięśni1,2. Objawy zwykle nie są widoczne w pierwszych 
miesiącach życia dziecka. W rezultacie wiele niemowląt z SMA jest diagnozowanych za późno1, 
gdy już rozpoczęła się szybka i nieodwracalna utrata neuronów ruchowych (motoneuronów), 
odpowiedzialnych za przekazywanie impulsów nerwowych z ośrodkowego układu ner wowego 
do mięśni umożliwiających poruszanie się, oddychanie czy przełykanie2,3.

Wczesne rozpoznanie ma zasadnicze znaczenie 
U niemowląt dotkniętych najcięższą postacią SMA szybko postępujący zanik mięśni  
prowadzi do niepełnosprawności ruchowej, zaburzeń przełykania i oddychania5. 
Czynnikiem decydującym o skuteczności terapii jest czas do rozpoczęcia leczenia. Najlepsze 
efekty przynosi terapia rozpoczęta, zanim uwidocznią się objawy choroby1. Gdyby SMA zostało 
zdiagnozowane podczas badania przesiewowego wykonywanego w pierwszych dniach życia, 
a leczenie natychmiast wprowadzone, dziecko miałoby szansę rozwijać się porównywalnie 
do jego zdrowych rówieśników5. Dzięki badaniom przesiewowym noworodków możliwe jest 
szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie skutecznego leczenia. 

Narodziny 
Dziecko rodzi się 
z nieprawidłowo 
działającym 
genem SMN1 
odpowiedzialnym 
za produkcję 
białka SMN, 
niezbędnego dla 
prawidłowego 
funkcjonowania 
motoneuronów 
odpowiedzialnych 
za funkcję 
ruchową mięśni4.

3 miesiące
Postępujące 
osłabienie siły 
mięśniowej 
spowodowane 
utratą 
motoneuronów.

6 miesięcy 
Utrata 
ogromnej 
części 
motoneuronów
i zanik mięśni6.

8 miesięcy
Dziecko 
potrzebuje 
wsparcia 
żywieniowego7.

11 miesięcy 
Dziecko  
potrzebuje 
wspomagania 
oddechu7.

Bez leczenia i wspomagania 
oddechu 90% niemowląt 
umiera w wieku do 2 lat8.

1. Prior TW, et al. Spinal Muscular Atrophy. 24 lutego 2000 [Aktualizacja 14 listopada 2019] W: Adam MP, Ardinger HH, Pagon. 2. Saffari A, et al. Ann Clin Transi Neurol. 2019;6(1):197-205
3. Farrar MA, et al. Emerging therapies and challenges in spinal muscular atrophy. Ann Neurol. 2017;81(3):355-368. 4. Chien Y-H, et al. J Pediatr. 2017;190:124-9.e1. doi:10.1016/j. jpeds.2017.06.042.
5. Glascock J, et al. J Neuromuscul Dis. 2018;5(2):145-58. 6. Kolb, S.J. el al. Ann Neurol, Grudzień 2017, 82(6), 883-891 7. Finkel RS, et al. Neurology. 2014;83(9):810- 7. 8. Mendell JR,
et al. N Engl J Med. 2017;377(18):1713-22. 9. Kirschner J, et al. Eur J Paediatr Neurol 2020: doi: 10.1016/j.ejpn.2020.07.001 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC7347351/pdf/main.pdf)

Ograniczenie nieodwracalnego 
uszkodzenia motoneuronów

Umożliwienie rozpoczęcia  
leczenia przed  

wystąpieniem objawów

Identyfikacja dzieci
dotkniętych chorobą

na bezobjawowym etapie

Wczesna diagnoza
ma zasadnicze 
znaczenie dla chorych 
na SMA

Progresja choroby w SMA typu I
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Dziś wskaźnik 5-letniego przeżycia u pacjen-
tów z rakiem płuca wynosi zaledwie 13,4 proc. 
i jest znacznie niższy od innych najczęściej 
występujących nowotworów złośliwych 
w Polsce. Wynika to głownie z faktu, że rak 
płuca nadal diagnozowany jest głównie w za-
awansowanym stadium. Jedynie u 20 proc. 
pacjentów wykrywany jest we wczesnym sta-
dium.

Szansą na poprawę sytuacji może być 
upowszechnienie małonwazyjnej metody 
badań przesiewowych — niskodawkowej to-
mografii komputerowej w ramach Ogólno-
polskiego Programu Wczesnego Wykrywania 

Raka Płuca. Umożliwia ona rozpoznanie cho-
roby we wczesnych stadiach zaawansowania.

U chorych na niedrobnokomórkowego raka 
płuca w stadium zaawansowania I i II oraz u wy-
branych chorych w stopniu III, leczenie z wybo-
ru polega na doszczętnej resekcji guza pierwot-
nego, przeprowadzanej przez torakochirurga. 
Mimo że wykonuje się ją z intencją wyleczenia, 
nawrót choroby u pacjentów we wczesnym 
stadium zaawansowania zdarza się często, nie-
zależnie od zastosowania pooperacyjnej che-
mioterapii. Realną szansę na wyleczenie daje 
chorym wzmocnienie leczenia chirurgicznego 
celowanym leczeniem uzupełniającym.

Dlatego bardzo istotne znaczenie ma 
ustalenie molekularnego profilu nowotwo-
ru, który określa, jaka terapia celowana bę-
dzie u danego pacjenta najskuteczniejsza. 
Dzięki terapii uzupełniającej w postaci leku 
celowanego, zastosowanej już na wczes-
nym etapie zaawansowania choroby po ra-
dykalnej resekcji guza u pacjentów z muta-
cją w genie EGFR, możemy mówić nie tylko 
o dążeniu do poprawy wskaźnika przeżyć 
pięcioletnich, ale nawet o znamiennym 
zwiększeniu możliwości wyleczenia.

Ryszard Sterczyński

Rak płuca — jest nowa Rak płuca — jest nowa 
opcja terapeutyczna opcja terapeutyczna 
Rak płuca ciągle pozostaje pierwszą przyczyną zgonów nowotworowych w Polsce. Według Krajowego 
Rejestru Nowotworów zachorowalność wynosi około 22 tys. rocznie i niestety ten wskaźnik ma tendencję 
wzrostową. Aż 80 proc. przypadków stanowi niedrobnokomórkowy rak płuca.

Dr Joanna Lipińska, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirur-
gii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM w Łodzi

Mimo ciągłego rozwoju medycyny skuteczność leczenia chorych 
na raka płuca pozostawia wciąż wiele do życzenia. Do przyczyn 
takiego stanu rzeczy należą: bezobjawowy charakter choroby 
we wczesnych stadiach zaawansowania oraz niska skuteczność 
leczenia w późnych stadiach choroby. W związku z tym, że ob-
jawy choroby pojawiają się dopiero w zaawansowanym stadium, 

w chwili rozpoznania zwykle jest za późno na leczenie chirurgiczne, które jak dotąd 
jest uznawane za jedyny rodzaj leczenia radykalnego w niedrobnokomórkowym raku 
płuca. 
O ile pacjent zdiagnozowany jest wystarczająco wcześnie, gdy choroba nie zdążyła 
rozprzestrzenić się poza płuco, może zostać poddany operacji. Zabieg polega na usu-
nięciu guza w marginesie zdrowego miąższu płuca w ramach najmniejszej możliwej 
jednostki anatomicznej tego narządu — w przypadku guzów o średnicy do 2 cm wiąże 
się to z usunięciem segmentu płuca (segmentektomia), w przypadku większych zmian 
nowotworowych potrzebna jest resekcja płata (lobektomia) lub całego płuca (pneu-
monektomia). Wraz z usunięciem guza wykonuje się limfadenektomię, czyli pobranie 
węzłów chłonnych śródpiersia i wnęki płuca — służy to ocenie zaawansowania cho-
roby (obecność przerzutów do węzłów chłonnych świadczy o rozprzestrzenieniu ko-
mórek nowotworowych poza płuco i obniża szanse na całkowite wyleczenie), a także 
radykalizacji zabiegu. Niestety, nawet wczesna diagnoza i leczenie operacyjne dotąd 
umożliwiały wyleczenie jedynie niewielkiej części pacjentów, u pozostałych po kilku 
miesiącach, a nawet latach od zabiegu, obserwowano wznowę choroby.
Podczas gdy rozwój torakochirurgii zmierza w kierunku zmniejszania inwazyjności 
procedur diagnostycznych i leczniczych, a co za tym idzie, umożliwia ograniczenie 
dolegliwości bólowych i poprawę jakości życia chorych, nie wpływa on jednak zna-
cząco na poprawę rokowania. Na szczęście, za sprawą rozwoju badań molekularnych 
i medycyny personalizowanej oferującej leki dopasowane do profilu genetycznego 
choroby u danego pacjenta, na naszych oczach dokonuje się przełom w skuteczności 
leczenia chorych w I-III stopniu zaawansowania. Dzięki zastosowaniu ozymertynibu, 
który jest inhibitorem kinazy tyrozynowej EGFR, u chorych poddanych leczeniu ope-
racyjnemu, u których potwierdzono obecność mutacji w genie EGFR, zaobserwowa-
no zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby lub zgonu aż o 80 proc. 
Mamy zatem do czynienia z postępem, jakiego nie było w leczeniu raka płuca od lat, 
dającym nadzieję rzeszy pacjentów na znamienne wydłużenie życia. Cieszy także fakt, 
że od tego roku lek jest refundowany w Polsce. Wydaje się, że przyszłość onkologii 
i życie pacjentów chorych na raka płuca może zależeć właśnie od terapii celowanej, 
opartej na profilu genetycznym nowotworu. Zarówno lekarze, jak i pacjenci liczą więc 
na kolejne odkrycia tak istotnie poprawiające skuteczność leczenia.

Dr Izabela Chmielewska, Klinka Pneumonologii, Onkologii 
i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

W leczeniu niedrobnokomórkowego raku płuca postęp, który się 
dokonuje w ostatnich latach, dotyczy szeregu leków innowacyj-
nych z różnych grup. Obserwujemy wdrażanie leków ukierunko-
wanych molekularnie dla pacjentów z zaburzeniami molekularnymi 
w guzie oraz dysponujemy coraz szerszymi wskazaniami dla leków 
immunokompetentnych. Zmieniają się również wskazania zależne 

od stopnia zaawansowania nowotworu. Początkowo większość leków jest oceniana 
w stadium choroby rozsianej. W ostatnich latach widzimy jednak duże zmiany dotyczące 
leczenia wcześniejszych stadiów choroby. Stosujemy już szeroko immunoterapię w le-
czeniu konsolidującym po chemioradioterapii w chorobie miejscowo zaawansowanej. 
W początkowych stadiach choroby leczenie operacyjne jest jedyną szansą na wylecze-
nie. Niestety, mimo radykalnego zabiegu nawet u połowy chorych dochodzi do wznowy 
choroby w ciągu pierwszych 2 lat po operacji. Przełom stanowi zastosowanie immuno-
terapii i leczenia ukierunkowanego molekularnie w leczeniu uzupełniającym wczesne-
go raka płuca, po zabiegu operacyjnym. W przypadku chorych, u których w materiale 
pooperacyjnym stwierdzimy mutację w genie EGFR, zastosowanie ozymertynibu może 
opóźnić nawrót choroby. Co niezwykle ważne, ozymertynib jako jedyny inhibitor wyka-
zuje także zdolność do przenikania przez barierę krew-mózg, co pozwala zapobiegać 
pojawianiu się przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym. Zgodnie z wynikami 
prospektywnego badania klinicznego (ADAURA) zastosowanie ozymertynibu zmniejszyło 
ryzyko nawrotu choroby lub zgonu pacjentów o 80 proc. w porównaniu z placebo. To 
pierwszy od 15 lat taki przełom w leczeniu uzupełniającym w raku płuca.
Zastosowanie nowoczesnego leczenia jest możliwe pod warunkiem określenia czyn-
ników predykcyjnych. Do tej pory było to standardem postępowania w celu ustalenia 
właściwego leczenia zaawansowanego raka niedrobnokomórkowego. W chorobie 
przerzutowej należy oznaczać mutację EGFR, rearanżacji ALK i ROS-1 przed kwalifikacją 
do leczenia systemowego. Obecnie, w obliczu pozytywnych wyników badań w leczeniu 
uzupełniającym, wskazane jest oznaczenie mutacji EGFR również we wczesnym raku 
płuca w materiale pooperacyjnym. 
W tej nierównej walce z rakiem płuc musimy wykorzystywać wszystkie dostępne metody 
postępowania, na każdym etapie choroby. Doskonałym narzędziem wczesnego wykry-
wania raka płuca jest program przesiewowy kierowany do pacjentów z grupy wysokiego 
ryzyka. Uzupełnieniem leczenia operacyjnego chorych we wczesnym raku płuca jest już 
nie tylko chemoterapia, ale również immunoterapia czy leczenie celowane z zastosowa-
niem ozymertynibu. Nowe innowacyjne leki zmieniają oblicze leczenia raka płuca. Kiedyś 
trwałe wyleczenie było niemożliwe. Obecnie dzięki leczeniu raka płuca na wczesnym 
etapie zaawansowania, mówimy już nie tylko o wydłużeniu życia pacjentów, ale o możli-
wości radykalnego wyleczenia ich z choroby nowotworowej.

Nowe 
innowacyjne  
leki zmieniają 
oblicze leczenia 
raka płuca
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W tegorocznym audycie pytania podzielono 
na pięć kategorii: obejmujących zagadnienia 
dostępu do produktów leczniczych, wyrobów 
medycznych, diagnostyki, potrzeb w zakresie 
optymalizacji opieki oraz innych potrzeb po-
za wskazanymi. Do udziału w badaniu zapro-
szono 50 organizacji pacjenckich będących 
członkami Krajowego Forum Orphan, które 
zrzesza organizacje pacjentów z chorobami 
rzadkimi. Uzyskano odpowiedzi od 36 orga-
nizacji, czyli 72 proc. członków:

 ●91 proc. organizacji wskazało na potrzebę 
wprowadzenia usprawnień i optymalizacji 
opieki, a szczególnie utworzenia ośrodków 
referencyjnych, modelu opieki koordyno-
wanej oraz włączenia fizjoterapeutów i re-
habilitantów. 
 ●83 proc. organizacji wskazało na potrzeby 
w zakresie poprawy dostępu do technologii 
lekowych.
 ●83 proc. organizacji wskazało na koniecz-
ność poprawy dostępu do diagnostyki, 
w tym w szczególności dostępu do badań 
genetycznych, ale również monitorowania 
postępu choroby.
 ●71 proc. organizacji zwróciło uwagę na po-
trzebę zmian organizacyjnych w zakresie 
edukacji lekarzy, przyznawania świadczeń 
pacjentom, wsparcia dla rodziny i opieku-
nów, wsparcia w szkole, edukacji, dostępu 
do informacji czy utworzenia rejestru pa-
cjentów.  
 ●69 proc. organizacji podkreśliło występo-
wanie potrzeb innych niż związane z tech-
nologiami lekowymi, wyrobami medyczny-
mi, diagnostyką i optymalizacją opieki.  
 ●40 proc. respondentów wskazało na po-
prawę sytuacji osób z chorobami rzadki-
mi w ostatnim roku. Natomiast pozostałe 
60 proc. było zdania, że sytuacja nie uległa 
poprawie.
 ●51 proc. organizacji wskazało na koniecz-
ność poprawy w dostępie do wyrobów 
medycznych, w tym wzrostu refundacji 
i zmiany kryteriów przyznawania wyrobów 
medycznych.
 ●22 proc. organizacji wskazało na koniecz-
ność usprawnienia systemu orzecznictwa 
o niepełnosprawności.

Porównując wyniki z pierwszym audytem, 
przeprowadzonym w marcu 2021 r. (wówczas 
uczestniczyło 35 organizacji, czyli 73 proc. 
członków Krajowego Forum Orphan) można 
stwierdzić, że organizacje pacjentów z cho-
robami rzadkimi bardzo aktywnie uczestniczą 
w procesie optymalizacji systemu ochrony 

Katarzyna Lisowska, liderka Stowarzyszenia Chorych na Nowotwory Krwi i ich Bliskich

— Uznajemy działania resortu zdrowia podejmowane w ostatnich latach na rzecz poprawy systemu 
opieki nad chorymi z nowotworami krwi za obiecujące oraz wymagające kontynuacji. Wskazując 
obszary, w których wymagana jest poprawa, liczymy na gotowość do dialogu oraz wypracowania 
niezbędnych rozwiązań. System opieki nad pacjentami z nowotworami krwi wymaga dostosowania 
polityki zdrowotnej do trendu rosnącej liczby zachorowań. Jednocześnie zapewniamy o pełnym 
wsparciu oraz gotowości zaangażowania się w realizację postulatów.

Postulaty HematoKoalicji:

1.  Niezwłoczna publikacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Polskiego Rejestru Onkohematolo-
gicznego (PROH) oraz rozpoczęcie zbierania danych o jakości i efektywności leczenia chorób hematoonkologicz-
nych na poziomie krajowym oraz regionalnym.

2.  Kompleksowa zmiana obowiązującego programu lekowego oraz zapewnienie dostępu do skutecznych i bez-
piecznych opcji terapeutycznych zarówno w pierwszej, jak i drugiej linii leczenia, zgodnie z wytycznymi między-
narodowych towarzystw naukowych.

3.  Rozwój projektu „Zdrowe Dane” oraz podanie do publicznej wiadomości informacji w formie raportu o jakości i 
efektywności opieki nad chorymi z chorobami hematoonkologicznymi

4.  Zapewnienie możliwie równego dostępu do opieki na terenie całego kraju poprzez wyłonienie ośrodków referen-
cyjnych, wyspecjalizowanych w opiece nad chorymi z ostrą białaczką szpikową oraz podmiotów współpracują-
cych.

5.  Nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym — usunięcie niekorzystnego dla pacjentów przepisu o wykazie leków 
niepodlegających finansowaniu w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).

Drugi Audyt Krajowego Drugi Audyt Krajowego 
Forum Orphan Forum Orphan 
Krajowe Forum Orphan przeprowadziło w lipcu i sierpniu 2022 r. drugą edycję ogólnopolskiego audytu, 
mającego na celu poznanie potrzeb organizacji pacjentów z chorobami rzadkimi. Polska należy do niewielu 
krajów, w których cyklicznie przeprowadzany jest kompleksowy audyt potrzeb organizacji pacjentów 
z chorobami rzadkimi. 

zdrowia, przez aktywny głos i klarowne po-
stulaty w dialogu publicznym.

Organizacje pacjenckie biorące udział 
w poprzednim audycie KFO wskazały na 
potrzebę objęcia refundacją 23 produktów 
leczniczych w 14 wskazaniach klinicznych. 
Natomiast tegoroczny audyt wskazał na 
potrzebę objęcia refundacją 28 produktów 
leczniczych w 13 wskazaniach klinicznych. 
Najwięcej produktów leczniczych oczeki-
wanych jest w terapii miastenii gravis, noc-
nej napadowej hemoglobinurii, mukowi-
scydozy, rdzeniowego zaniku mięśni, dzie-
dzicznego obrzęku naczynioruchowego, 
samoistnej plamicy małopłytkowej i amylo-
idozy transtyretynowej serca. Są to jednak 
w większości nowe produkty w porówna-
niu do 2021 roku — co pokazuje, że dzięki 
konstruktywnemu dialogowi interesariuszy 
systemowych, potrzeby w zakresie zgłasza-
nych leków zostały zaspokojone poprzez ich 
refundację publiczną w ostatnim roku. 

Wymieniane w 2021 roku wyroby me-
dyczne powtarzają się w audycie 2022. Naj-
częściej wskazywano brak dopłat do sprzętu 
ortopedycznego, koflatorów, koncentra-
torów tlenu, cewników hydrofilowych dla 
dorosłych, łóżek rehabilitacyjnych i ortope-
dycznych. 

W obszarze diagnostyki najczęś-
ciej wymienianą potrzebą w 2021 r. oraz 
w 2022 r. była poprawa dostępu do badań 
genetycznych. W zakresie optymaliza-
cji opieki dla osób z chorobami rzadkimi 
w obu audytach najczęściej wymieniano 
utworzenie modeli opieki kompleksowej 
oraz potrzebę powstawanie ośrodków re-
ferencyjnych dedykowanych danej choro-
bie rzadkiej. 

W zakresie innych potrzeb najczęściej wy-
mieniane w 2021 r. były kwestie związane ze 
wzrostem liczby lekarzy specjalistów w odpo-
wiednich dziedzinach, edukacją specjalistów 
w lekarzy w kierunku rozpoznawania, diag-
nostyki i leczenia chorób rzadkich czy też 
tworzenia rejestrów pacjentów z chorobami 
rzadkimi. Natomiast odpowiedzi udzielone 
w 2022 r. skoncentrowały się głównie na ko-
nieczności zmian w systemie orzecznictwa 
o niepełnosprawności oraz zapewnieniu od-
powiedniego wsparcia — zarówno psycholo-
gicznego, jak i w formie opieki wytchnieniowej 
— dla opiekunów i rodzin osób z chorobami 
rzadkimi. Zarówno w 2021, jak i w 2022 r. pod-
kreślano także potrzebę edukacji środowiska 
medycznego na temat chorób rzadkich.

dr Jakub Gierczyński, MBA 
Stanisław Maćkowiak

Jakub Gierczyński

Stanisław Maćkowiak
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Czy szpitale posiadają zapasy leków potrzeb-
nych do leczenia kolejnej fali chorych na 
COVID-19?
Jeśli chodzi o leki przeciwwirusowe, to sytuacja 
wygląda tak, że mamy jeszcze ze starych za-
pasów lek dożylny, remdesiwir, którego zapasy 
są podobno na bieżąco uzupełniane przez 
Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Usły-
szałam niedawno zapewnienie wiceministra 
Piotra Brombera, że remdesiwir dla oddziałów 
szpitalnych, które leczą pacjentów chorych 
na COVID-19, jest dostępny w agencji. Gorzej 
wygląda sytuacja z doustnym lekiem przeciw-
wirusowym. On powinien być stosowany, kiedy 
COVID-19 wystąpi u osoby, u której choroba 
może potencjalnie przebiegać ciężko, czyli 
po 60. r.ż. i ze współchorobowością. Resztkę 
jednego z takich leków, który był zakupiony 
przez RARS, jeszcze mamy, ale to są naprawdę 
ostatnie opakowania. Ma być zakupiony drugi 
preparat, który został w międzyczasie zareje-
strowany. Niestety, nie wiadomo, kiedy on do-
trze do Polski. 

Lekami doustnymi powinni dysponować le-
karze rodzinni. Obecnie sytuacja wygląda w ten 
sposób, że jeśli chory na COVID-19 trafia na 
mój oddział, zatrzymujemy go na jednodniową 
hospitalizację. Następnie, żeby zaoszczędzić 
łóżko, bo potrzeby są obecnie gigantyczne, 
jeśli pacjent jest w dobrym stanie, wychodzi 
z lekiem przeciwwirusowym do domu. Takie 
leczenie powinni mu zlecać lekarze POZ. Pod-
czas poprzedniej fali zainteresowani lekarze 
pierwszego kontaktu mieli dostęp do doustne-
go leku przeciwwirusowego. Niestety zapasy 

się wyczerpały, a drugiego preparatu — póki co 
— na razie nie ma. Czekamy z niecierpliwością, 
bo to jest kwestia zabezpieczenia pacjentów 
o potencjalnym ryzyku ciężkiego przebiegu 
COVID-19 przed hospitalizacją i zgonem.

Wśród leków przeciwko COVID-19, w których 
pokładane są ogromne nadzieje, znajdują się 
przeciwciała monoklonalne. Czy one są do-
stępne w Polsce?
Z przeciwciałami jest taka sytuacja, że mieli-
śmy dostępne — przynajmniej w moim szpitalu 
— dwa rodzaje z nich przy czym oba produkty 
nie są efektywne w zapobieganiu rozwojowi 
zakażenia wariantem Omikron. I w zasadzie 
stosowaliśmy je bardzo sporadycznie na po-
czątku tego roku. To dlatego, że w momencie, 
kiedy się pojawiły, już zwalczaliśmy Omikrona. 
W związku z tym, sensowność ich podawania 
była niewielka. Obecnie wchodzi na rynek 
kolejny preparat, który ma za zadanie chronić 
pacjentów przed ciężkim przebiegiem infek-
cji spowodowanej wariantem Omikron albo 
wręcz zapobiegać temu zakażeniu. Niestety, na 
razie nie jest dla nas dostępny. Mam nadzieję, 
że w najbliższych tygodniach się to zmieni. 

Kiedy przeciwciała monoklonalne powinny być 
stosowane? 
One bardziej służą prewencji COVID-19 niż 
samemu leczeniu tej infekcji. Ten nowy ro-
dzaj przeciwciał monoklonalnych można 
podawać osobom, które nie odpowiadają na 
szczepienie. To jest duża grupa pacjentów 
— onkologicznych w trakcie leczenia, dializo-

wanych, okołotransplantacyjnych. To osoby, 
które ze względu na stosowanie silnych le-
ków o działaniu immunosupresyjnym, bardzo 
słabo wytwarzają przeciwciała w efekcie 
szczepienia albo w ogóle ich nie produku-
ją, ewentualnie mają przeciwwskazania do 
szczepienia. Można prewencyjnie podać taki 
preparat, kiedy odpowiedzi na szczepienie 
nie ma albo kiedy wiemy, że jej nie uzyskami, 
aby nie doszło do zakażenia. Natomiast jeśli 
dojdzie do rozwoju COVID-19, przeciwciało 
monoklonalne musi być podane bardzo szyb-
ko, w ciągu pierwszych 2-3 dni. 

Należy pamiętać, że to nie jest lek na ciężki 
COVID-19. Przeciwciała monoklonalne mają 
zablokować wejście wirusa do komórek. To 
jest lek, który ma nie dopuścić do rozwoju 
ciężkiej postaci choroby. A jak wirus już swoje 
zrobił w komórkach płuc i są następstwa jego 
działania, to jest oczywiste, że ten preparat nie 
ma punktu uchwytu.

Czy w przypadku osób z obniżoną odpornością 
jest to skuteczniejsza prewencja od szczepionki?
Wariant Omikron omija szczepionki, które 
obecnie są dostępne. Omija tę odpowiedź, 
którą generujemy po szczepieniach. Pacjenci, 
o których mówimy, nie wytworzą przeciwciał 
po szczepieniu. Przeciwciała monoklonalne to 
gotowe przeciwciała, które możemy im podać. 
Czyli zapewniamy to, czego te osoby same 
nie są w stanie wyprodukować w odpowiedzi 
na szczepienie. I stąd jest to preparat o wiele 
bardziej efektywny, z tym że w porównaniu ze 
szczepionką jego koszt jest wielokrotnie wyższy. 

Lek zamiast szczepionkiLek zamiast szczepionki
„Przeciwciała monoklonalne można podać osobom, które nie są w stanie samodzielnie wytworzyć przeciwciał po szczepieniu 
przeciwko COVID-19. Dla pacjentów z obniżoną odpornością to preparat o wiele bardziej efektywny niż szczepionki” — mówi 
prof. Anna Piekarska, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
im. Biegańskiego.

Prof. Piotr Rutkowski,  
Narodowy Instytut Onkologii

Szczepienia przeciwko COVID-19 są  
podstawową metodą zmniejszania 
ryzyka infekcji i ciężkiego przebiegu 
COVID-19, również w grupie chorych 
na nowotwory złośliwe lite. Profil bez-
pieczeństwa szczepionek opartych na 

mRNA jest bardzo dobry w tej grupie pacjentów. Wytyczne 
międzynarodowe zalecają obecnie u chorych na nowotwory 
szczepienia oparte o szczepionki mRNA z dawką przypomi-
nającą i drugim boosterem. Przebyty pełny cykl szczepień 
zmniejsza istotnie ryzyko zgonu i u większość chorych 
dochodzi do produkcji przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. 
Jednak wytwarzanie przeciwciał (odpowiedź serologiczna) 
występuje po dłuższym okresie czasu lub na niższym pozio-
mie niż w populacji ogólnej (zwłaszcza podczas aktywnej 
chemioterapii) i szybciej dochodzi do spadku ich poziomu, 
co prowadzi do mniejszej skuteczności szczepień, szcze-
gólnie w odniesieniu do wariantu Omikron. Można szaco-
wać, że w przypadku nowotworów litych upośledzenie od-
powiedzi na szczepienie przeciwko COVID-19 dotyczy ok. 
15-20 proc. chorych przy prawie 100 proc. w nowotworach 
hematologicznych.

Przeciwciała monoklonalne powinny otrzymać przede 
wszystkim chorzy na nowotwory hematologiczne, nowo-
twory lite poddawani chemioterapii cytotoksycznej oraz 
osoby nieszczepione, które muszą pilnie rozpocząć leczenie 
przeciwnowotworowe.

Prof. Krzysztof Giannopoulos,  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej:

Wystąpiliśmy w ostatnim czasie o do-
stęp do kombinacji dwóch przeciwciał 
(tixagevimab w skojarzeniu z cilgavi-
mabem) w ramach RDTL dla pierw-
szych pacjentów. Na pewno nie można 
powiedzieć, że to jest powszechny do-

stęp. Ja osobiście na razie tego przeciwciała żadnemu pa-
cjentowi nie podałem. 
Wiemy, że cześć z naszych chorych mimo szczepień nie wy-
tworzy wystarczającej odpowiedzi immunologicznej, która 
mogłaby ich zabezpieczyć przed zakażeniem koronawirusem. 
Jeśli szczepienia są niewystarczające, to wtedy możemy za-
bezpieczająco podać kombinację dwóch syntetycznych prze-
ciwciał. Wiemy, że podane pacjentowi z niedoborem odporno-
ści zabezpieczają go przed infekcją SARS-CoV-2 co najmniej 

przez 8 miesięcy. To są osoby, które nie tylko ze względu na 
swoją chorobę, ale również na rodzaj leczenia nie wytworzą 
odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej. Myślę tu o pacjen-
tach hematologicznych, onkologicznych w trakcie chemio- czy 
immunochemioterapii i pacjentach po przeszczepieniach na-
rządowych, którzy wymagają stałego stosowania leków hamu-
jących odpowiedź immunologiczną. 
Nie u wszystkich pacjentów musimy stosować zabezpieczenie 
przedekspozycyjne przeciwciałami. Polskie analizy skuteczno-
ści szczepień u pacjentów hematologicznych dowiodły, że jed-
nak znaczna część z nich odpowiada na szczepienie nie tylko 
wytwarzając przeciwciała, ale również odporność komórkową, 
która jest bardzo ważna w odpowiedzi przeciwwirusowej, im-
munologicznej. Mniej się o tym mówi, ponieważ testy są o wie-
le bardziej skomplikowane i nie są powszechnie stosowane. 
Kto odniesie największe korzyści z przeciwciał monoklonal-
nych? Pierwsza grupa to są pacjenci, wobec których mamy 
dowód, że nie wytworzyli przeciwciał, mimo pełnego cyklu 
szczepień. Kolejna grupa to chorzy, którzy dodatkowo mają je-
den z klinicznych wykładników niedoboru odporności, a mia-
nowicie częstsze infekcje albo już chorowali na koronawirusa, 
przeszli to ciężko i mają upośledzoną odporność. Tak więc są 
w zasadzie wszyscy pacjenci hematoonkologiczni plus onko-
logiczni w trakcie terapii plus po przeszczepieniach narządo-
wych, u których stosowana jest immunosupresja. 

Anna Piekarska

Przeciwciała 
monoklonalne 
są podawane 
pozajelitowo, 
dlatego 
pozostają kwestie 
logistyczne 
związane 
z taką formą 
stosowania, żeby 
ci pacjenci, którzy 
potrzebują, ten 
preparat dostali.
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Vertex opracowuje rozwiązania terapeutyczne 
stwarzające nowe możliwości w medycynie, 

aby chorym żyło się lepiej.

Inwestujemy w naukę i innowacje, żeby odkrywać 
przełomowe terapie zmieniające przebieg chorób 

i leczyć ich podstawowe przyczyny. To co dla innych 
jest niemożliwe, dla naszych naukowców jest siłą 

napędową do dalszych działań.
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Krzysztof Kopeć

Około połowy refundowanych leków jest produ-
kowanych przez krajowych producentów leków, 
choć tylko 30 proc. na terenie Polski. Dlatego po-
trzebne są pilne działania mające na celu zwięk-
szenie udziału krajowych leków w polskim rynku, 
co podniesie poziom bezpieczeństwa kraju.

„Ostatnie lata dobitnie wskazały że jesteśmy 
rzetelnym i solidnym partnerem gwarantującym 
bezpieczeństwo lekowe Polaków. Mimo pandemii, 
lockdownów, zamknięcia granic, paraliżu komu-
nikacyjnego oraz kryzysu uchodźczego w Polsce 
nie zabrakło leków. Oprócz stabilnych warunków 
gospodarczych dla zapewnienia bezpieczeństwa 

Więcej leków produkować w PolsceWięcej leków produkować w Polsce
„Aby zapewnić bezpieczeństwo lekowe Polakom, musimy więcej leków produkować w Polsce. Choć o bezpieczeństwie lekowym 
mówimy od lat, a pandemia dobitnie unaoczniła ryzyko związane z uzależnieniem się od dostaw z zagranicy, wciąż nie udało się 
wprowadzić rozwiązań, które skutkowałby zwiększeniem produkcji leków w naszym kraju” — mówi Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

lekowego, potrzebne są warunki umożliwiające 
produkcję” — podkreśla Krzysztof Kopeć.

„Ważne jest, aby środkami z funduszy euro-
pejskich (KPO , FENG, IPCEI) oraz z Agencji Ba-
dań Medycznych wspomagać budowę bezpie-
czeństwa lekowego. Chodzi o to, aby pieniądze 
na innowacje przełożyły się na lek produkowa-
ny w Polsce i dostępny dla polskich pacjentów. 
Wprowadzenie przez krajowego producenta leku 
na polski rynek zwiększa konkurencję, dzięki której 
nasz system refundacji leków oszczędza rocznie 
około 500 mln zł. Zyskuje też polski pacjent, bo 
leki stają się bardziej dostępne. Dzięki tym środ-

kom możemy zapewnić sobie nie tylko gwarancję 
dostaw leków w sytuacjach kryzysowych, ale też 
rozwój polskiej gospodarki i podniesienie konku-
rencyjności krajowych firm” — zaznacza Grzegorz 
Rychwalski, wiceprezes PZPPF.

W przeciwieństwie do wielu innych sektorów, 
branża farmaceutyczna, która objęta jest ścisłymi 
regulacjami związanymi z polityką cenową, nie 
„przerzuca" rosnących gwałtownie kosztów wy-
twarzania na ceny produktów. Dlatego producen-
ci leków zwrócili się do resortu zdrowia z prośbą 
o wypracowanie mechanizmów, które wesprą ten 
strategiczny sektor krajowej gospodarki.

Budujemy Budujemy 
bezpieczeństwo lekowebezpieczeństwo lekowe

— Produkcja leków na terenie Polski jest 
kluczowa dla naszego bezpieczeństwa leko-
wego — ten fakt nabiera znaczenia zwłaszcza 
w obliczu ostatnich kryzysów.
Thomas Weigold — Rzeczywiście, pandemia 
COVID-19 oraz inwazja na Ukrainę pokazują, 
że rozwój lokalnej produkcji leków stanowi 
krok w kierunku budowy bezpieczeństwa kraju 
i jego obywateli. Jako czołowy krajowy pro-
ducent, mamy poczucie wielkiej społecznej 
odpowiedzialności i dlatego z zaangażowa-
niem uczestniczymy w toczącej się dyskusji 
z Ministerstwem Zdrowia, mającej na celu zde-
finiowanie partnera bezpieczeństwa lekowego. 
Chcę podkreślić, że ogromnie doceniamy, 
że rząd chce promować i wspierać lokalną 
produkcję. Rozwój krajowego przemysłu far-
maceutycznego — to dla rządu doskonała 
inwestycja, przynosząca korzyści krajowi i jego 
obywatelom, budująca ich zdrowie oraz kom-
fort życia.

— Co powinno stanowić podstawę dla za-
pewnienia tego bezpieczeństwa?
— Niezwykle ważne jest zidentyfikowanie pod-
stawowych leków, których dostępność dla 

Bezpieczeństwo lekowe kraju, czyli zapewnienie pacjentom dostępu do podstawowych leków, kluczowych dla zdrowia społeczeństwa, 
jest ogromnie ważne w obliczu kolejnych kryzysów, których doświadczamy. Aby tego dokonać, potrzebny jest dialog i współpraca rządu 
oraz producentów. Ogromnie doceniamy, że rząd dostrzega ten problem i z zaangażowaniem uczestniczymy w toczącej się dyskusji 
z Ministerstwem Zdrowia. Jestem przekonany, że wspólnie zapewnimy polskim pacjentom nieprzerwany dostęp do kluczowych leków 
— mówi Thomas Weigold, prezes Sandoz Polska, członek Rady Nadzorczej PZPPF.

wszystkich obywateli musi być bezwzględnie 
zabezpieczona. W stosownych analizach na-
leży uwzględnić zdolności produkcyjne po-
szczególnych partnerów, na różnych etapach 
procesu. Jednocześnie, każdy partner bizne-
sowy w dialogu z rządem powinien rozważyć 
wytwarzanie określonego udziału procento-
wego swojego portfolio czy też określonego 
wolumenu produkcji w Polsce. Prowadzone 
rozmowy są niezwykle ważne i potrzebne. 
Jestem przekonany, że dzięki nim uda się pod-
nieść poziom bezpieczeństwa lekowego kraju, 
dzięki czemu wspólnie zapewnimy pacjentom 
nieprzerwany dostęp do kluczowych leków, 
również w czasie kryzysu. 
 
— Czy polski rynek i polskie zakłady produk-
cyjne odgrywają istotną rolę dla działalności 
firmy Sandoz?
— Dla naszej firmy Polska jest bardzo ważnym 
krajem, istotnym ogniwem w biznesie. Była 
i pozostaje dla Sandoz wyjątkowym miejscem 
do inwestycji. Jako firma Sandoz — najwięk-
szy producent leków w Europie i jeden z naj-
większych na świecie — zainwestowaliśmy 
znaczące środki w rozwój produkcji w Polsce. 

Posiadamy dwa zakłady produkcyjne — w Stry-
kowie i Warszawie, które wytwarzają rocznie 
9 miliardów tabletek. Produkcja leków na tak 
ogromną skalę to nie wszystko. Kolejne 10 mi-
liardów tabletek rocznie jest w Polsce pakowa-
ne. Łącznie oznacza to ponad 19 mld tabletek, 
przeznaczonych dla pacjentów w Polsce oraz 
w wielu innych krajach, do których trafiają leki 
z polskich zakładów. Łącznie zainwestowa-
liśmy 900 mln złotych w krajowy potencjał 
produkcyjny. Jednak to nie koniec, bo stale go 
powiększamy. W trzecim kwartale 2022 roku 
planujemy uruchomienie kolejnych dwóch linii 
pakujących.

— Czy inwestycje obejmują inne obszary 
działalności?
— Zainwestowaliśmy również w trzy no-
woczesne laboratoria działające w Polsce. 
Chcemy mieć pewność, że jakość leków 
odpowiada najwyższym normom i standar-
dom przyjętym przez Sandoz. Warto dodać, 
że w ślad za naszym rozwojem przyczyniamy 
się także do wzrostu zatrudnienia. W polskich 
strukturach naszej firmy pracuje obecnie ponad 
1 600 osób.

Thomas Weigold

W dość krótkim czasie stanęliśmy przed dwoma kryzysami — wybuchem pandemii CO-
VID-19 oraz inwazją na Ukrainę. W obu tych sytuacjach rola branży farmaceutycznej była 
kluczowa, wiązała się bowiem z zabezpieczeniem dostępu pacjentów do leków, często tych 
ratujących życie. W świetle ostatnich wydarzeń potwierdziła się teza, iż posiadanie istotnego 
udziału w produkcji krajowej ma znaczenie strategiczne.

Zlokalizowany w Polsce ośrodek produkcyjny nabiera znaczenia 
w ramach naszych międzynarodowych struktur. A z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa lekowego kraju ważne jest, że wiele leków 
Sandoz dostępnych na polskim rynku stosowanych na przykład 
w kardiologii, jest produkowana na miejscu.
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Wsparcie dla krajowej 
produkcji API
Petycja dotycząca wsparcia produkcji składników do wytwarzania leków 
na terenie UE, złożona w maju do Parlamentu Europejskiego przez Krajo-
wych Producentów Leków, została przyjęta i będzie rozpatrywana jesienią. 

„Petycja w sprawie potrzeby wsparcia produkcji substancji czynnych 
dla produktów leczniczych na terytorium UE" podkreśla konieczność wy-
pracowania przez organy unijne mechanizmów wsparcia zdolności pro-
dukcyjnych substancji farmaceutycznych. Ich brak oraz wyższe koszty 
pracy i konieczność spełniania rygorystycznych norm środowiskowych 
w Europie sprawiają, że produkcja farmaceutyczna jest nieopłacalna. Aby 
ją przywrócić w skali niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa UE, po-
trzebne będą inwestycje. 

Wdrożenie produkcji jednej substancji czynnej trwa od 3 do 6 lat, a je-
go koszt, w zależności od wymaganej technologii syntezy, jest szacowany 
na 50-180 mln euro. Obecnie 80 proc. substancji do produkcji leków wy-
korzystywanych w Europie pochodzi z Chin lub Indii. Postępujące uzależ-
nienie doprowadziło do częściowej utraty kompetencji w zakresie samo-
dzielnego ich wytwarzania. Do połowy lat 90. Europa i USA dostarczały 
90 proc. stosowanych na świecie substancji do produkcji leków. Dziś — to 
zaledwie 20 proc. Jeszcze 20 lat temu w Polsce było około 170 producen-
tów substancji czynnych, dziś jest ich kilkunastu.

Innym kierunkiem mogłoby być ustanowienie systemu dopłat do pro-
dukcji tych substancji na wzór dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej. 
System wsparcia powinien redukować koszty wytwarzania, aby umożliwić 
obniżenie ceny substancji farmaceutycznej i konkurowanie z azjatyckimi 
produktami. Konieczne jest też natychmiastowe interwencyjne wspar-
cie aktualnie produkowanych jeszcze w UE substancji farmaceutycznych 
i niedopuszczenie do spadku wolumenu produkcji, który prowadzi do nie-
odwracalnego zamknięcia linii technologicznej.

Konieczna jest  
specjalizacja

Bogdan Maślanek

Projekt EuroAPI konsoliduje kilka europejskich 
fabryk we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii 
i Węgrzech, przewiduje produkcję w Europie 
około 200 różnego typu substancji aktywnych. 
Na nasz kontynent przypada 20 proc. produkcji 
substancji czynnych, tyle samo co w USA. Jed-
nak wciąż dominuje Azja i Pacyfik — ten region 
obejmuje 42 proc. tej produkcji. Produkcja sub-
stancji aktywnych na świecie jest mocno roz-
drobniona. Zaledwie 5 proc. globalnej produkcji 
należy do 13 największych firm, a 95 proc. jest 

rozproszonych po całym świecie.
„W Polsce produkowane są nie tylko formy gotowe leków, ale rów-

nież substancje czynne, niezbędne do ich produkcji. Potrafimy zaspoko-
ić zapotrzebowanie na konkretne kategorie terapeutyczne w przypadku 
form gotowych leków. Jesteśmy mocni w produkcji aktywnych substan-
cji, wykorzystywanych na przykład w leczeniu osteoporozy” — zapewnia 
Bogdan Maślanek, szef Zakładu Produkcyjnego Jednostki Biznesowej API 
w Polpharmie. Inne obszary, którymi w tym kontekście interesuje się Pol-
pharma — to kardiologia, diabetologia, neurologia, oftalmologia, gastroe-
nterologia. 

Jak podkreśla Bogdan Maślanek, przeniesienie produkcji aktywnych 
substancji do Europy, w tym do Polski, wymaga zabezpieczenia całego 
łańcucha związanych z tym dostaw — „Aby wyprodukować substancję 
czynną, trzeba zaczynać od prostych surowców i konwertować je na tzw. 
intermediaty, czyli półprodukty, które muszą być dostępne w Europie, 
a nie w Chinach, bo w przeciwnym razie wciąż będziemy uzależnieni. 
I mamy w kraju firmy, które mogłyby to robić”.

„Konieczna jest specjalizacja, nie można produkować wszystkiego, 
bo wtedy produkcja jest droga i mało efektywna. W 2024 r. przewidu-
jemy uruchomienie produkcji substancji wysoce aktywnych tzw. HPA-
PI, wykorzystywanych na przykład w lekach onkologicznych. To duże 
wyzwania technologiczne i infrastrukturalne” — zapowiada Bogdan 
Maślanek.

— GSK przechodzi duże zmiany. 
Globalnie firma się podzieliła…
Krzysztof Kępiński — Tak, GSK 
się zmieniła. To największa trans-
formacja od ok. 20 lat. W lipcu 
2022 r., po wydzieleniu do odręb-
nej, niezależnej spółki globalnych 
struktur specjalizujących się w pro-
duktach ochrony zdrowia, staliśmy 
się firmą biofarmaceutyczną w peł-
ni skoncentrowaną na badaniach 
i rozwoju. W naszym portfelu znajdują się 
szczepionki i leki stosowane w czterech ob-
szarach terapeutycznych: chorobach zakaź-
nych, onkologii, HIV oraz chorobach układu 
immunologicznego i oddechowego. Najważ-
niejsze w naszej działalności jest stuprocento-
we skupienie się na innowacyjności. Aktualnie 
prowadzimy badania nad ponad 60 potencjal-
nymi nowymi lekami lub szczepionkami, m.in. 
przeciwko nowotworom ginekologicznym, 
HIV, POChP, toczniowemu zapaleniu nerek 
i COVID-19.

— I powstał też Haleon.
— W wyniku globalnej transformacji, o której 
mówimy, powstała zupełnie nowa, niezależ-
na spółka Haleon. W ten sposób powstała 
największa na świecie firma działająca w ob-
szarze leków bez recepty i innych produktów 
konsumenckich, GSK ma w niej 68 proc. 
udziałów. 

— Natomiast w Polsce największa zmiana 
polegała na sprzedaży zakładu produkcyj-
nego w Poznaniu.
— W październiku ubiegłego roku zakład 
w Poznaniu został sprzedany francuskiej firmie 
Delpharm, która specjalizuje się w produkcji 
kontraktowej. Zgodnie z zawartą umową, 
przez co najmniej pięć najbliższych lat fabryka 
nadal będzie produkować leki na zlecenie GSK 
i jednocześnie rozwijać produkcję w innych 
obszarach. 

— Czy to znaczy, że koncern zmniejsza swo-
je zaangażowanie w Polsce?
— Jest wprost przeciwnie. Globalna trans-
formacja GSK doprowadziła do rozszerzenia 
działalności w Polsce. Zmienia się charakter 
tego zaangażowania, Polska zyskała znacze-
nie globalne w wielu strategicznych funkcjach. 
W ostatnich latach powstały tu nowe globalne 

zespoły i nowe funkcje strategiczne. 
W tym roku kontynuujemy ten rozwój. 
Powstał GSK Poland Global Hub, który 
jest globalnym centrum kompetencji 
i obejmuje zespoły R&D, centrum 
technologiczne, usługi finansowe, 
zakupowe, HR i logistyczne. Najlepiej 
to widać na przykładzie zmian w struk-
turze zatrudnienia. W całym 2021 roku 
utworzyliśmy w Polsce 750 nowych, 
wysokospecjalistycznych miejsc pracy. 

W bieżącym roku powstają kolejne, atrakcyjne 
miejsca pracy. Cała firma zatrudnia ponad 
2 tys. osób. 

— W tradycyjnym ujęciu o wpływie na go-
spodarkę decydują moce produkcyjne.
— Oczywiście. W systemach gospodarczych 
musimy jednak też zwracać uwagę, gdzie 
generowana jest największa wartość dodana. 
Z tego względu dziś dąży się do budowania 
gospodarki opartej na innowacyjności. Branża 
farmaceutyczna należy do najbardziej innowa-
cyjnych, a jej nakłady na badania i rozwój na-
leżą do jednych z najwyższych. GSK swoją in-
nowacyjność buduje m.in. w Polsce. Opraco-
waliśmy raport wpływu, aby zmierzyć znacze-
nie GSK dla polskiej gospodarki. Wykazał on, 
że dzięki naszej obecności w Polsce istnieje 
w sumie 9,7 tys. miejsc pracy. Wpływ firmy na 
dochody polskich gospodarstw domowych 
— to blisko 0,5 mld zł. Rocznie odprowadza-
my do budżetu ok. 300 mln zł danin publicz-
nych. GSK od 1998 r. zainwestowała w Polsce 
już ponad 2,23 mld złotych we wszystkich ob-
szarach. Biorąc pod uwagę efekty pośrednie 
i indukowane, łączny wkład GSK do naszego 
PKB wyniósł w 2020 r. 2,35 mld złotych. 

— Która liczba dotycząca wpływu GSK na 
polską gospodarkę jest dla Pana najważ-
niejsza? 
— Jesteśmy czołową firmą branży, która na-
leży do najbardziej innowacyjnych, dlatego 
najważniejsze jest to, że podnosimy poziom 
innowacyjności kraju. Ale wszystko co robimy, 
ma przede wszystkim służyć polskim pacjen-
tom. W 2021 roku prowadziliśmy w Polsce 
48 badań klinicznych o wartości 47,5 mln zł 
w blisko 250 ośrodkach w całym kraju z udzia-
łem 4600 pacjentów. Dostarczyliśmy polskim 
pacjentom 25 mln opakowań szczepionek 
i leków. To jest najważniejsze.

Podnosimy poziom Podnosimy poziom 
innowacyjności innowacyjności 
krajukraju

Krzysztof Kępiński

Raport wpływu wykazał, że dzięki obecności GSK w Polsce 
istnieje w sumie 9,7 tys. miejsc pracy. GSK od 1998 r. 
zainwestowała w naszym kraju już ponad 2,23 mld złotych 
we wszystkich obszarach. Globalna transformacja GSK 
doprowadziła do rozszerzenia działalności w Polsce  
— mówi Krzysztof Kępiński, członek zarządu GSK Poland. 
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prof. Paweł Wiechno, kierownik Oddziału Za-
chowawczego Kliniki Nowotworów Układu 
Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii

— Nie tylko w Polsce, ale w Europie i Stanach 
Zjednoczonych widzimy wzrost częstości wy-
krywania choroby na bardziej zaawansowanych, 
czyli przerzutowych etapach. Wczesne wykry-
wanie raka gruczołu krokowego stanowi ogrom-
ny problem. Przyjmujemy obecnie za pewnik, że 
choroby przerzutowej nie umiemy wyleczyć. 
Potrafimy ją leczyć długo, ale nie potrafimy wy-
leczyć. Pacjentów z chorobą ograniczoną do 
gruczołu krokowego można skutecznie wyle-
czyć z tej choroby. Oczywiście szanse na wyle-
czenie są tym większe, im mniej zaawansowany 
jest proces nowotworowy i im mniej złośliwy 
nowotwór. 

Prowadzono badania nad skutecznością 
aktywnego poszukiwania raka gruczołu kro-

W latach 2015-2019 wartość świadczeń realizowa-
nych w leczeniu szpitalnym dla pacjentów z astmą 
wyniosła w sumie ponad 1,1 mld zł, a refundacja 
produktów leczniczych kosztowała budżet pań-
stwa ponad 4,3 mld zł. Następstwa finansowe 
astmy ponosi również ZUS, który wydał w 2019 r. 
195 mln zł na świadczenia związane z niezdolnoś-
cią do pracy z powodu astmy. Utrata produktyw-
ności osób, które nie chodzą do pracy z powodu 
astmy, w zależności od przyjętej metody obliczeń 
jest wyceniana na 250-500 mln zł rocznie. 

„Gdy widzimy te wartości, pojawia się pyta-
nie, co z tym zrobić? Teraz nawet 7 lat mija od 
pojawienia się pierwszych objawów do roz-
poznania astmy. Jedynie 20 proc. pacjentów 
otrzymuje plan leczenia. Aż 30 proc. chorych nie 
kontroluje w pełni swojej choroby, a większość 
robi to w sposób nieoptymalny. Konieczne jest 
absolutne przeorganizowanie czy też zoptymali-
zowanie, usprawnienie systemu opieki zdrowot-
nej. W konsekwencji liczymy, że będzie można 
zrezygnować z hospitalizacji. I to jest cel syste-
mowy, bardzo ambitny, ale realny” — ocenia dr 
Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania 
w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Według zapowiedzianego przez MZ rozsze-
rzania koordynowanej opieki zdrowotnej w POZ 
astma stanie się jedną chorób zarządzanych 
przez lekarza rodzinnego.

„Należy wzmocnić motywację lekarzy ro-
dzinnych, żeby nie kierowali pacjentów z łagod-
niejszym przebiegiem choroby do specjalistów. 
Z drugiej strony potrzebne są narzędzia, które 
sprawią, że lekarze specjaliści będą się opie-
kowali najtrudniejszymi pacjentami, być może 
również tymi uczestniczącymi w programie le-
kowym ciężkiej astmy. Przy czym ich zadaniem 
powinno być niedopuszczanie do hospitalizacji. 
Żeby tak było, musimy dokonać zmian w zakre-
sie opieki ambulatoryjnej. Owszem, mamy opie-
kę nielimitowaną, podniesione stawki za porady 
ambulatoryjne, ale to wciąż jest niewystarczają-
ce, jak twierdzą specjaliści. Brakuje ryczałtowego 
finansowania procedur związanych chociażby 
z immunoterapią, pogłębioną diagnostyką, któ-
rej nie trzeba wykonywać w warunkach szpital-
nych, można to zrobić w opiece ambulatoryjnej” 
— zauważa dr Gałązka-Sobotka.

Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, kie-
rownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicz-

Każdego dnia cztery osoby w Polsce dowiadują 
się, że są zakażone HIV. Przy obecnych możliwoś-
ciach terapeutycznych pozytywny wynik testu nie 
oznacza już bezpośredniego zagrożenia życia.

„Jestem głęboko przekonana, że niedługo 
będziemy potrafili wyeliminować tego wirusa. 
Prace badawcze ciągle trwają. Na dziś potra-
fimy go skutecznie opanować. Zaczynaliśmy 
leczenie antyretrowirusowe od ponad 30 tab-
letek dziennie. Dzisiaj mamy jedną tabletkę 
jeden raz dziennie. Postęp w terapii, który się 
dokonał na przestrzeni lat, jest ogromny. Sku-
teczność leków antyretrowirusowych jest 
również niesamowita. Przy założeniu, że pa-

kowego poprzez oznaczanie PSA. I przyszło 
ogromne rozczarowanie związane z taką stra-
tegią. Okazało się, że powodowała nadrozpo-
znawalność raka gruczołu krokowego. Roz-
poznawano takie nowotwory, które nie po-
wodowały bezpośredniego zagrożenia życia, 
panowie byli poddawani dość trudnemu lecze-
niu, z którym się wiązały różne działania niepo-
żądane. A wcześniej ci, u których stwierdzano 
podwyższone stężenie PSA, koniecznie musieli 
być poddani biopsji gruczołu krokowego, co 
jest nieprzyjemne, wiąże się z działaniami nie-
pożądanymi. Jest to przecież zabieg inwazyj-
ny. Na tej podstawie stwierdzono, że takie ak-
tywne poszukiwanie raka gruczołu krokowego 
u wszystkich mężczyzn nie jest dobrą strategią 
i odstąpiono od niej w dużej mierze. 

Niestety, skutkiem tego jest fakt, że coraz 
częściej w krajach wysokorozwiniętych rozpo-
znaje się pacjentów w stadium przerzutowym. 

Od czasu publikacji mówiących o kosztach 
i negatywnym wpływie aktywnego poszukiwa-
nia raka gruczołu krokowego przez oznaczanie 
PSA bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim 
pojawiła się możliwość uzupełnienia oznacze-
nia PSA badaniem gruczołu krokowego meto-
dą rezonansu magnetycznego, które dość do-
brze przybliża nas do faktycznego stanu — czy 
u pacjenta należy się spodziewać nowotworu 
istotnego klinicznie, czy nie. To pierwsza kwe-
stia, a druga — dużo pewniej poczuliśmy się 
w procedurach aktywnej obserwacji pacjenta, 
u którego wykryto raka gruczołu krokowego. 
Oceniamy, czy prawdopodobieństwo, że sytu-
acja przybierze niedobry obrót, jest niewielkie. 
Jeśli tak, to u takich pacjentów możemy właśnie 
zastosować aktywną obserwację do ewentual-
nej progresji. Takie postępowanie nie pogarsza 
rokowania co do przeżycia a pozwala opóźnić 
toksyczne leczenie. 

nej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 
podkreśla, że u chorych na astmę ciężką uzyska-
nie dobrej kontroli choroby jest bardzo trudne 
i wymaga stosowania szczególnych form lecze-
nia, dlatego też powinni pozostawać pod opieką 
ośrodków specjalistycznych, a najlepiej ośrod-
ków wyspecjalizowanych w leczeniu astmy 
ciężkiej — „Z tym w Polsce nadal nie jest dobrze. 
Dostęp do odpowiedniego leczenia, zwłaszcza 
dla chorych mieszkających poza dużymi ośrod-
kami miejskimi jest nadal utrudniony, a pandemia 
zdecydowanie pogorszyła tę sytuację”. 

Prof. Chorostowska-Wynimko wskazuje na 
problemy z zapisami programu lekowego, taki-
mi jak administracyjne ograniczenie czasu pro-
wadzenia terapii, wymagana przerwa pomiędzy 
włączeniem kolejnej terapii w ramach progra-
mu, czy też wykluczenie pacjentów z chorobami 
autoimmunologicznymi. I dodaje — „Walczymy 
o to, żeby dostęp do nowoczesnego leczenia 
biologicznego był realny, a nie tylko na papierze. 
Warto też podkreślić, że część tych terapii może 
być podawana w warunkach domowych. Wyda-
je się, że to jest bardzo dobra forma prowadzenia 
takiego leczenia”.

cjent zażywa leki, u ponad 90 proc. osiągamy 
cel, którym jest niewykrywalna wiremia. Chcę 
podkreślić, że lecząc chorego na HIV, chroni-
my całe społeczeństwo. Ponieważ pacjent le-
czony skutecznie, jest niezakaźny dla swoich 
partnerów” — mówi prof. Alicja Wiercińska-
-Drapało, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, 
Tropikalnych i Hepatologii WUM. 

Terapia antyretrowirusowa jest obecnie sper-
sonalizowana. Lekarze mogą ją planować, biorąc 
pod uwagę względy medyczne oraz oczekiwa-
nia pacjentów. Nowe terapie mają na celu ogra-
niczanie liczby i częstotliwości przyjmowanych 
leków, a także minimalizowanie działań niepożą-

danych związanych z długotrwałym leczeniem 
antyretrowirusowym. Prof. Wiercińska-Drapało 
przypomina, że nowoczesny schemat dwule-
kowy jest rekomendowany już w pierwszej linii 
terapii ARV, alternatywnie wobec terapii cztero- 
i trzylekowej, a na rynek wprowadzane są kolej-
ne innowacje — „Przyszłością leczenia zakaże-
nia HIV są terapie długo działające wydłużające 
odstępy między kolejnymi dawkami. Niedawno 
została zarejestrowana długo działająca terapia 
iniekcyjna, która jest już dostępna dla pacjentów 
w Polsce. Pozwala zmniejszyć częstotliwość 
przyjmowania leków z 365 razy w roku do jedy-
nie 6 podań rocznie”.

Wczesne wykrywanie raka prostatyWczesne wykrywanie raka prostaty

Poprawić kontrolę astmy oskrzelowejPoprawić kontrolę astmy oskrzelowej

Paweł Wiechno

Joanna Chorostowska-
-Wynimko

Alicja Wiercińska-
-Drapało

Leczymy HIV skutecznieLeczymy HIV skutecznie



17 MODERN HEALTHCARE INSTITUTE

POLITYKA LEKOWA 

— Jak Pani Profesor ocenia ostatni okres 
w odniesieniu do rozwoju dostępności nowo-
czesnych terapii onkologicznych?
Prof. Iwona Hus — Bardzo pozytywnie. Rze-
czywiście, bardzo dużo nowych terapii zostało 
objętych refundacją. Oczywiście, cały czas re-
jestrowane są nowe cząsteczki, więc cały czas 
gonimy. Czekamy oczywiście na te nowe leki, 
liczymy na kolejne decyzje, ale jest coraz lepiej.

— Półtora roku temu opublikowaliśmy pierw-
szą listę terapii, które według specjalistów są 
priorytetowe, czyli zasługują na jak najszybszą 
refundację. Na pierwszym miejscu znalazł 
ibrutynib.
— I nadal na niego bardzo, bardzo czekamy. 
W procesie refundacyjnym mamy dwa podob-
ne leki — ibrutynib oraz acalabrutynib, który na 
tamtej liście był czwarty, ale nie ma jeszcze 
rejestracji w leczeniu chłoniaka z komórek 
płaszcza. Natomiast ibrutynib ma to wskazanie 
zarejestrowane i nadal widzę ogromną potrzebę 
jego refundacji. Mam aktualnie pod swoją opie-
ką pacjenta z chłoniakiem z komórek płaszcza, 
który bardzo by potrzebował właśnie tej tera-
pii. Drugie wskazanie tego leku, czyli leczenie 
w pierwszej linii przewlekłej białaczki limfocy-
towej — ten sam problem, brak finansowania. 
Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale niestety 
leku, który był wskazany na pierwszym miejscu, 
nadal nie mamy. I nie pojawiła się na razie żadna 
alternatywa dla chorych na przewlekłą białaczkę 
limfocytową z genetycznymi czynnikami nieko-
rzystnego ryzyka.

— Na drugiej pozycji ex aequo były dwie tera-
pie CAR-T.
— Obie zostały objęte refundacją, co jest 
ogromnym sukcesem. Najpierw w listopadzie 
2021 roku stały się dostępne w ostrej białaczce 
limfoblastycznej dla dzieci i młodych dorosłych, 
a od maja tego roku dla chorych na chłoniaka 
DLBCL. Powoli zaczyna zwiększać się liczba 
ośrodków, w których są stosowane te ultrano-

Rewolucja w leczeniu chłoniaków 

Wojciech Jurczak

— Trzeba podkreślić, że oprócz 
polatuzumabu, ta decyzja refun-
dacyjna dotyczyła CAR-T-cells, 
czyli immunoterapii komórkowej, 
która jest najnowocześniejszą 
formą terapii. W Polsce propono-
wana refundacja pokrywa się 
w pełni z zaleceniami europejski-
mi — do takiego leczenia powin-
niśmy kwalifikować większość 

chorych po niepowodzeniu dwóch poprzedzających 
linii leczenia. Jeżeli zestawimy deklarowaną w pro-
gramie dostępność polatuzumabu i CAR-T-cells, to 
wydaje się, że w tej chwili w leczeniu chłoniaka z du-

żych komórek B nie mamy żadnego deficytu. Jeste-
śmy w pełni zaopatrzeni.

Warto podkreślić, że w ostatnich 10 latach je-
steśmy świadkami rewolucji w leczeniu chłoniaków. 
Przykładem tej rewolucji są właśnie takie leki, jak po-
latuzumab wedotyny czy terapia komórkowa CAR-T-
-cells. W opracowaniu są nowe terapie, np. przeciw-
ciała bispecyficzne, czyli cząsteczki, które angażują 
limfocyty T w walkę z komórkami chłoniakowymi. 
Uważa się, że odpowiednie skojarzenie form lecze-
nia, które mamy dostępne od dawna, czyli immu-
nochemioterapii, z nowoczesnymi terapiami może 
radykalnie zwiększyć szanse na wyleczenie chorych 
na DLBCL. 

Czeka nas zmiana standardu leczenia I linii DLBCL. 
Na ostatniej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa 
Hematologicznego przedstawiono wyniki toczącego się 
z naszym udziałem badania POLARIX, które zmienią po-
dejście do leczenia pierwszej linii. W badaniu POLARIX 
po raz pierwszy wykazano wyższość schematu leczenia 
z polatuzumabem nad dotychczasowym standardem. 
Jest to godne podkreślenia, ponieważ jest to pierwsze 
randomizowane badanie, które wykazało wyższość innej 
terapii nad schematem R-CHOP wprowadzonym ponad 
20 lat temu. Polatuzumab, dodany do R-CHP, w jedno-
znaczny sposób, o 24 proc., zmniejsza częstość progre-
sji choroby. Oczekujemy, że stanie się to jeszcze w tym 
roku podstawą rejestracji polatuzumabu w I linii leczenia.

woczesne terapie i ruszyła też praca zespołu 
kwalifikującego do leczenia w ramach progra-
mów. 

— Trzecia pozycja — to była midostauryna 
w leczeniu ostrej białaczki szpikowej.
— Program lekowy powstał, co prawda dotych-
czas zakwalifikowano niewielką liczbę chorych, 
ale najważniejsze, że mamy już możliwości le-
czenia, więc ta liczba będzie rosła. 

— Czwarty na liście był acalabrutynib.
— Jak mówiłam, na ten lek również czekamy. 
Jest potrzebny w leczeniu przewlekłej białacz-
ki limfocytowej. Ogólnie mówiąc o kategorii 
leków, inhibitory BTK są nam bardzo potrzeb-
ne, niestety na razie jeszcze nie są refundo-
wane.

— Kolejny na liście był wenetoklaks w leczeniu 
chorych na ostrą białaczkę szpikową.
— Liczymy, że zgodnie z zapowiedziami ten lek 
znajdzie się na najbliższej liście leków refundo-
wanych, czyli we wrześniu. Można powiedzieć, 
że jest obiecany…

— Szósty był polatuzumab w leczeniu nawro-
towego/opornego chłoniaka DLBCL.
— Od maja 2022 znajduje się na liście refunda-
cyjnej, podobnie jak terapia CAR-T. Możemy go 
stosować w ramach programu leczenia chorych 
na DLBCL — według zidentyfikowanych potrzeb 
konkretnych pacjentów z nawrotem/oporną 
postacią choroby. 

— Na siódmym miejscu był karfilzomid w le-
czeniu chorych na szpiczaka.
— Jest już od ubiegłego roku objęty refun-
dacją, mówiliśmy o potrzebie szerszego sto-
sowania tego leku — i do refundacji wszedł 
schemat KD, czyli karfilzomid+deksametazon. 
Wcześniej dostępny były tylko bardzo wąski 
schemat leczenia KRD, czyli karfilzomid+lenali
domid+deksametazon.

— Na ósmej pozycji był idelalisib — i nadal nie 
jest dostępny.
— Nie mamy tej terapii, ale w obecnej chwili nie 
jest to tak niezbędne. Dobrze by było ten lek 
mieć do dyspozycji, ale tak bardzo o niego nie 
walczymy. Możemy w jego wskazaniach leczyć 
innymi terapiami.

— Dziewiąty był iksazomid. 
— Ten lek jest finansowany w programie lekowym 
dla chorych na szpiczaka, ale od trzeciej linii le-
czenia. Natomiast byłby potrzebny już w drugiej 
linii, to byłoby bardzo korzystne klinicznie. Jest 
wskazany w leczeniu chorych na szpiczaka, 
z niekorzystnymi czynnikami genetycznymi. 

— Na dziesiątym miejscu były inotuzumab 
ozogamycyny i lenalidomid.
— Inotuzumab ozogamycyny w leczeniu ostrej białacz-
ki limfoblastycznej jest dostępny. To jest lek nowoczes-
ny, przeciwciało monoklonalne sprzężone z substan-
cją cytotoksyczną. Skuteczność tych nowoczesnych 
koniugatów jest przeważnie dużo lepsza niż zwykłych 
przeciwciał monoklonalnych. Lenalidomid jest tak-
że refundowany w leczeniu chłoniaka z komórek 
płaszcza . Dobrze, że mamy go do dyspozycji, ale on 
dotyczy podobnej grupy chorych, co pierwszy na liście 
ibrutynib, a który byłby znacznie bardziej potrzebny.

— Decyzje refundacyjne — to jedna strona 
medalu. Druga — to kwalifikowanie pacjentów 
do programów lekowych.
— W działaniach i decyzjach ministerstwa zdrowia 
widoczna jest tendencja, aby programy lekowe 
dotyczyły leczenia danej choroby, a nie jednego 
leku. Mamy coraz więcej programów w ten spo-
sób działających, zbudowanych z myślą o lecze-
niu wieloma lekami jednej choroby. I wówczas, 
jeżeli dołączamy nowy lek do takiego programu, 
to jego dostępność jest dużo szybsza niż przy 
ogłaszaniu nowego programu. Uważam, że także 
pod tym względem jest lepiej. Warto też podkre-
ślić, że z roku na rok rosną wydatki na najnowsze 
terapie dostępne w programach lekowych. 

Dostęp jest coraz lepszyDostęp jest coraz lepszy
W ciągu ostatnich dwóch lat dostęp do nowoczesnych terapii, potrzebnych do leczenia chorych na 
nowotwory krwi, bardzo się poprawił. Czekamy oczywiście na kolejne, nowe rejestrowane terapie, ale jest 
coraz lepiej. Nadal czekamy na refundację leku, który był pierwszy na liście priorytetów refundacyjnych 
— mówi prof. Iwona Hus, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Iwona Hus

Uważam, 
że w ciągu 
ostatnich dwóch 
lat dostęp do 
nowoczesnych 
terapii, 
potrzebnych do 
leczenia chorych 
na nowotwory 
krwi, bardzo się 
poprawił.
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REFORMY

Bernadeta Skóbel, 
kierownik działu 
monitoringu praw-
nego i ekspertyz, 
Związek Powiatów 
Polskich

Jeśli projekt ustawy 
o poprawie efektyw-

ności szpitalnictwa miałby rzeczywiście 
służyć polepszeniu sytuacji w ochronie 
zdrowia, wymaga zmian w samym podej-
ściu do tego, jak proces zmian systemo-
wych miałby zostać zorganizowany.

Przede wszystkim, jeżeli mamy mówić 
o dostosowaniu struktury świadczenio-
dawców i usług zdrowotnych do potrzeb 
ludności, konieczna jest zmiana woje-
wódzkich planów transformacji, tak aby 
rzeczywiście mogły one stanowić pod-
stawę do podejmowania decyzji. Drugim 
bardzo ważnym elementem jest zmniej-
szenie uznaniowości oraz zwiększenie 
transparentności procesów rozwojowych 
i naprawczo-rozwojowych. W projekcie 
ustawy brakuje instrumentów ułatwiają-
cych podmiotom właścicielskim i szpital-
nym współpracę i koncentrację zasobów. 
Konieczne jest również umożliwienie 
dostępu do danych i narzędzi ułatwiają-
cych tworzenie planów rozwojowych czy 
naprawczo-rozwojowych.

Wojciech  
Wiśniewski, prezes 
Public Policy

Od początku ist-
nienia systemu 
powszechnego 
ubezpieczenia zdro-
wotnego szpitale 

stanowią jeden z kluczowych elemen-
tów ochrony zdrowia w Polsce. Z tego 
powodu, jak również z powodu wyso-
kiego odsetka wydatków płatnika oraz 
kosztownych inwestycji publicznych, jest 
to również obszar, który ze szczególną 
determinacją reformuje regulator. Jedną 
z ostatnich prób są prace nad projektem 
ustawy o modernizacji oraz poprawie 
efektywności szpitalnictwa. Zaprezento-
wana w ubiegłym roku koncepcja spotkała 
się ze znaczącą polemiką. Wypowiedzi 
w tej sprawie padały z wielu stron — orga-
nów tworzących, dyrektorów szpitali czy 
organizacji pracodawców. Wszyscy z nich 
wskazywali rozmaite obszary, wymagające 
poprawy, jednak kluczowy wydaje się głos 

organizacji pacjentów. Otóż do dzisiaj, jak 
zwracają uwagę, nie przedstawiono in-
formacji, w jaki sposób wprowadzenie tej 
regulacji ma poprawić dostęp do świad-
czeń oraz ich jakość. A przecież to w tym 
obszarze od wielu lat opinia publiczna 
wskazuje na konieczność poprawy. Pro-
jektodawca jednak na ten temat milczy.

Prawdą jest, że należy skonsolidować 
sektor szpitalny w Polsce. Utrzymywanie 
tak rozległej bazy szpitalnej przy skrom-
nych zasobach kadrowych jest po prostu 
niemożliwe. Zastanówmy się jednak, ile 
możemy wykonać już dzisiaj, nie powo-
łując do życia rządowych agencji, tylko 
wykorzystując narzędzia, które posia-
damy. Sposób i wysokość finansowania 
świadczeń opieki zdrowotnej, precyzyjne 
kierowanie strumienia inwestycji publicz-
nych są narzędziami, które mogą konse-
kwentnie transformować system opieki 
zdrowotnej. Kluczowym wyzwaniem dzi-
siaj jest budowanie zasobów kadrowych 
w ochronie zdrowia oraz ich precyzyjne 
wykorzystanie w celu zapewnienia cho-
rym jak największej dostępności świad-
czeń. Projekt ustawy o modernizacji i po-
prawie efektywności szpitalnictwa wydaje 
się nie realizować tego celu. To, że nie 
możemy zrobić wszystkiego, nie ozna-
cza, że nie trzeba nic robić. Wykorzystaj-
my najbliższe tygodnie, aby zastanowić 
się, na ile możemy skrócić kolejki w naj-
ważniejszych obszarach w przyszłym ro-
ku i po prostu to zróbmy. Projekty, które 
nie pozwalają osiągnąć tego celu, należy 
zawiesić lub porzucić.

Irena Rej, prezes  
Izby Gospodarczej 
„FARMACJA POLSKA”

Projekt zakłada 
ochronę szpitala 
przed egzekucją 
i odstąpienie od 
umów w przyp adku 

wdrożenia działań naprawczo-rozwo-
jowych. Skierowane jest to na ochronę 
podmiotu szpitalnego przed wierzyciela-
mi, natomiast kompletnie pomija interesy 
wierzycieli. Jakie skutki wynikają z tej sy-
tuacji dla branży farmaceutycznej? 

Może ona spowodować ograniczenie 
dostępności oferowanych świadczeń, 
a nawet doprowadzić do wyeliminowa-
nia niektórych firm z polskiego rynku. 
W okresie biedy, inflacji i grożącej jednak 
ciągle pandemii, wprowadzanie takiego 
projektu w życie to tak jakby w czasie 

huraganu i ulewy rozpocząć wylewanie 
fundamentów pod nowy dom.

prof. Jarosław J. 
Fedorowski, prezes 
Polskiej Federacji 
Szpitali

W założeniach nie-
zbędnej reformy 
szpitalnictwa wybija-
ją się dwa elementy: 

modernizacja szpitali oraz poprawa ich 
efektywności. Te dwa elementy są ści-
śle ze sobą połączone. Dlatego należy 
zdefiniować oba cele i określić jasno, że 
modernizacja wiąże się z transformacją 
energetyczną, cyfryzacją, automatyzacją, 
robotyką, ale również z nowoczesnym 
zarządzaniem kapitałem ludzkim i odej-
ściem od modelu szpitala podzielonego 
na oddziały specjalizacji lekarskich. Istotną 
kwestią jest też opieka koordynowana. 
Jeśli to sobie uświadomimy, możemy się 
zastanawiać, w jaki sposób osiągnąć po-
prawę efektywności szpitalnictwa.

Jedną z największych bolączek pol-
skiego systemu ochrony zdrowia jest 
nieefektywność, która wynika z braku 
koordynacji między poszczególnymi 
szczeblami ochrony zdrowia. Nie możemy 
więc wycinkowo reformować jednego 
z elementów tej układanki, np. szpitali lub 
POZ. Jeśli wprowadzimy do POZ opiekę 
koordynowaną, to będzie ona skazana 
na niepowodzenie, bo POZ nie działa 
w próżni, w określonych sytuacjach musi 
pacjentów hospitalizować, kierować do 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
lub na rehabilitację. Obecnie pacjent ma 
wykonywane różne procedury specjali-
styczne bez współpracy między ośrod-
kami, nieraz podwójnie i często w tym 
systemie jest zagubiony. Dlatego opieka 
koordynowana powinna obejmować wiele 
elementów systemu: szpitale, POZ, AOS, 
ZOL, rehabilitację, czyli tworzyć organiza-
cję koordynowanej ochrony zdrowia, np. 
w formie konsorcjum. Podobnie szpitale: 
jeśli będziemy od nich żądać, by odpowia-
dały za wynik leczenia, co jest sensownym 
i perspektywicznym wymogiem, to nie 
możemy ich pozostawić w oderwaniu od 
POZ i AOS, bo pacjent jest przecież leczo-
ny na różnych szczeblach systemu. Tylko 
wtedy środki będą lokowane w odpo-
wiednich miejscach, co w praktyce ozna-
cza np. więcej procedur wykonywanych 
ambulatoryjnie, a nie w szpitalach, jak to 
się dzieje obecnie. Nie da się przeprowa-

dzić reformy, zachowując obecną struktu-
rę: szpital, osobny AOS i POZ. Tymczasem 
problem opieki koordynowanej był w pro-
jekcie ustawy potraktowany marginalnie.

Podsumowując, inwestycji w polskich 
szpitalach potrzebujemy natychmiast. Na 
planowaną w projekcie ustawy Agencję 
Rozwoju Szpitali nałożono zbyt wiele 
obowiązków nierozwojowych, np. egza-
minowanie dyrektorów szpitali, czy też 
ręczne zarządzanie organami właściciel-
skimi. Należałoby wrócić do korzeni, po-
wołać w szpitalach fundusz inwestycyjny, 
by odciążyć ich napięte budżety. Środki 
można pozyskać z Unii Europejskiej, ban-
ków czy funduszy norweskich, jednocześ-
nie promując odejście od silosowości.

Arkadiusz Pączka, 
wiceprzewodniczą-
cy Federacji Przed-
siębiorców Polskich

Zakres regulacji 
przedstawionych 
w projekcie usta-
wy o modernizacji 

i poprawie efektywności szpitalnictwa 
jest pokaźny. Wprowadzone mają być 
możliwości przeprowadzenia postępo-
wań restrukturyzacyjnych i naprawczych, 
egzaminy dla zarządzających placówkami 
i wiele innych instytucji, które wśród inte-
resariuszy systemu ochrony zdrowia entu-
zjazmu nie wzbudziły. Dyskusję wzbudziła 
kategoryzacja placówek w zależności od 
ich sytuacji finansowej (od A do D). Źródeł 
krytyki było więcej — z tego też powodu 
najpewniej tak wielka liczba uwag została 
do projektu ustawy zgłoszona.

Przyjmijmy perspektywę hurtowni 
farmaceutycznej, która dostarcza leki do 
dwóch szpitali — wielospecjalistycznego 
ośrodka uniwersyteckiego oraz jednego 
z centrów onkologii. W obu ośrodkach 
wprowadza się postępowanie naprawcze. 
Dostawca dostarcza wysokokosztowe te-
rapie, stosowane w programach lekowych 
o wartości wielu milionów złotych rocz-
nie. Z dnia na dzień jego sytuacja zmienia 
się diametralnie. Po pierwsze, ośrodek nie 
musi regulować swoich należności, ponie-
waż jest chroniony przed egzekucją. Ry-
zyko zaburzenia płynności finansowej re-
alizuje się w 100% po stronie dostawcy. Po 
drugie, umowa nie może zostać zerwana. 
Po trzecie, poza zagrożeniem dla płynno-
ści finansowej samej hurtowni, ryzyko jest 
transferowane na inne podmioty — pro-
ducentów leków oraz podwykonawców.

Szpitalnictwo: czy będzie Szpitalnictwo: czy będzie 
następny projektnastępny projekt
Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa nie będzie procedowany, ale dyskusja 
z nim związana jest konieczna, bo szpitalnictwo wymaga reformy. Tylko jakiej? — to pytanie pozostaje otwarte.



20 MODERN HEALTHCARE INSTITUTE  wrzesień 202220

REFORMY

Projekt „Wdrożenie systemu Hospital-Based He-
alth Technologies Assessment (HB-HTA) — Szpi-
talnej Oceny Innowacyjnych Technologii Me-
dycznych” realizowało w latach 2019-2022 kon-
sorcjum, składające się z Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Uczelni Łazarskiego oraz Narodowego 
Instytutu Kardiologii. Opracowano metodykę, za-
sady funkcjonowania jednostek HB-HTA w szpi-
talach oraz strategię wdrażania HB-HTA w Polsce. 
Wyszkolono także pierwszą grupę specjalistów 
do oceny technologii nielekowych w szpitalach. 

Wypracowany, zaakceptowany przez Ministra 
Zdrowia funkcjonalny model HB-HTA zakłada 
koordynację (a nie centralizację) procesów HB-
-HTA na poziomie krajowym przez Agencję Oce-
ny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Mi-
nisterstwo Zdrowia. AOTMiT ma odpowiadać za 
ewaluację i standaryzację metodyki HB-HTA oraz 
edukację w tym zakresie. Resort zdrowia powinien 
określić zasady gromadzenia i wymiany danych, 
dokonywać przeglądu ocenionych technologii 
oraz wskazywać możliwości ich finansowania. 

Szpitalne HB-HTA polega na wykorzystaniu 
metodyki oceny technologii medycznych do-
stosowanej do specyfiki danego szpitala. Meto-
dologia oceniania nowych, innowacyjnych tech-
nologii wprowadzanych do szpitali ma pomóc 
menedżerom w podejmowaniu decyzji o zakupie 
wyrobów medycznych, sprzętu oraz wdrażaniu 
rozwiązań organizacyjnych na podstawie do-
wodów naukowych. Pozwala uwzględnić m.in. 
warunki organizacyjne danego szpitala, krzywą 
uczenia się personelu i inne specyficzne elementy 
jego działania.

Metodologia HTA funkcjonuje od lat w proce-
sie podejmowania decyzji refundacyjnych doty-
czących leków. Jak mówi dr Iga Lipska, kierow-
nik projektu, "HTA — to systematyczna ewaluacja 
aspektów klinicznych i ekonomicznych funkcjo-
nowania danej technologii na podstawie dostęp-
nych dowodów naukowych. Najwyższym pozio-
mem tych dowodów są randomizowane badania 
kliniczne”. Jeżeli nie ma takich badań, systema-
tycznej ocenie podlegają możliwie najlepsze do-
wody naukowe. Przeprowadza się również ocenę 
ekonomiczną oraz analizę wpływu na budżet, 
a także analizę aspektów etycznych i organizacyj-
nych.

W krajach europejskich szpitalną ocenę tech-
nologii medycznych najczęściej rozwijają szpi-
tale kliniczne, współpracujące m.in. z krajowymi 
agencjami HTA a także ubezpieczycielami lub 
płatnikami publicznymi. Nie ma jednego, uniwer-
salnego modelu organizacji tego procesu, wystę-
pują istotne różnice, wynikające m.in. z dostoso-
wania metodologii do specyfiki danego systemu 
ochrony zdrowia.

Strategia wdrażania Strategia wdrażania 
HB-HTA jest gotowaHB-HTA jest gotowa
Projekt badawczy dotyczący szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych (HB-HTA) w Polsce 
zakończył się opracowaniem strategii jej wdrożenia w okresie najbliższych pięciu lat. 

Główne założenia metodyki HB-HTA:
 ● raport przygotowują pracownicy szpitala przy doraźnym wsparciu ekspertów zewnętrznych
 ●ocena może dotyczyć szerokiej gamy technologii, także technologii organizacyjnych
 ● systematyczne zbieranie danych do raportu HB-HTA (zwłaszcza do części dotyczącej analizy klinicznej)
 ● raport zawiera rekomendację dla menedżera podejmującego decyzję wraz z uzasadnieniem

Najważniejsze rekomendacje wynikające z pilotażu:
 ●uwzględnienie odrębności oceny technologii organizacyjnych i diagnostycznych
 ●możliwość uwzględniania dowodów naukowych o niższej wiarygodności niż randomizowane badania kliniczne 
czy przeglądy systematyczne
 ●wyeksponowanie analiz wpływu na budżet i rentowności, ponieważ tradycyjne analizy farmakoekonomiczne mo-
gą nie odzwierciedlać specyfiki danego szpitala
 ●upraszczanie komunikacji dotyczącej metodyki i raportów

Schemat szpitalnego raportu oceny innowacji obejmuje:

1 — analizę procesu decyzyjnego

2 — analizę kliniczną — porównanie efektywności klinicznej i bezpieczeństwa

3 —  analizę organizacyjną, czyli wpływu technologii medycznej na udzielanie świadczeń w szpitalu

4 — analizy ekonomiczne, dotyczące opłacalności i efektywności inwestycji

Szpitale uczestniczące w pilotażu:
➤ Narodowy Instytut Kardiologii
➤ Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
➤ Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
➤ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
➤ Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
➤ Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie 
➤ Centralny Szpital Kliniczny WUM w Łodzi

Strategia wdrożenia HB-HTA odno-
si się do zmodyfikowanego modelu 
HB-HTA, który został zaakceptowa-
ny przez ministra zdrowia w stycz-
niu 2022 r. Zaproponowane w wyni-
ku projektu naukowo-badawczego 
działania koncentrują się w czterech 
kluczowych obszarach:

 ●Rozwój i kompetencje (celem strategicznym 
w tym obszarze jest rozwój kompetencji, 
wiedzy i umiejętności w zakresie HB-HTA),
 ●  Komunikacja (celem strategicznym w tym 
obszarze jest propagowanie wiedzy na te-
mat koncepcji HB-HTA), 
 ●  Organizacja (celem strategicznym jest 
zaangażowanie szpitali we współtworze-
nie HB-HTA w Polsce poprzez m.in. stwo-

Strategia wdrożenia Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych
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dr Iga Lipska
Perspektywa systemowa — to zwiększenie efektywności wyda-
wania środków publicznych na opiekę zdrowotną. Chodzi o to, 
aby decyzja inwestycyjna w szpitalu została podjęta w oparciu 
o raport HB-HTA, czyli na podstawie efektywności klinicznej, 
ekonomicznej, wpływu na budżet z perspektywy tego konkret-
nego szpitala. Mamy decyzję inwestycyjną i wdrożenie innowa-
cji — to wszystko się dzieje na poziomie szpitala. Ale musi się 
odbywać także w perspektywie systemowej i przełożyć się na 
poprawę efektywności w systemie.

Ważne jest rozgraniczanie poziomu decyzji o wdrażaniu innowacji na poziomie 
szpitala, w oparciu o metodykę HBHTA, szytą na miarę dla konkretnego szpitala, 
oraz uogólnianie oceny na poziom centralny — kiedy już mamy pewność co do 
efektywności klinicznej, nie musimy powtarzać tej oceny.

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego
Model HB-HTA trzeba wykorzystywać w polityce inwestycyjnej, 
ponieważ jest to narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji 
inwestycyjnych na poziomie szpitala. Ale powinno być także 
narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji o alokacji, re-
dystrybucji środków na poziomie centralnym. 
W najbliższych latach pojawią się duże środki na inwestycje 
i innowacje z budżetu, Krajowego Planu Odbudowy i funduszy 
unijnych. Kolejne doinwestowanie systemu ochrony zdrowia 
musi się odbywać w sposób mądry i gospodarny. Dlatego po-

trzebne jest wykorzystanie metod obiektywnej oceny i weryfikacji decyzji inwesty-
cyjnych. 

dyr. Katarzyna Iłowiecka, Narodowy Fundusz Zdrowia
Docelowy model wdrożenia HB-HTA w Polsce, opracowany 
w ramach projektu, zakłada że podstawowe procesy — czyli 
ocena HB-HTA oraz finansowanie wdrożeń ocenionych inno-
wacji — odbywają się na poziomie szpitala. Zwalidowane inno-
wacje powinny liczyć na wsparcie finansowe ze strony środków 
budżetu państwa lub unijnych, zarządzanych przez Ministerstwo 
Zdrowia. MZ powinno stworzyć również regulacje prawne do 
koordynacji, standaryzowania dokumentacji oraz przepływu 
wiedzy. 

dyr. Paweł Ptaszyński, CSK WUM w Łodzi
Pilotaż przyniósł nam już konkretne korzyści, ponieważ 
zbudowaliśmy komórkę do spraw HB-HTA, stanowiącą 
część działu organizacyjnego, czyli bezpośredniego wspar-
cia dyrektora generalnego. Sekcja HB-HTA jest uzupełnie-
niem tego, co robiliśmy wcześniej, czyli analiz inwestycyj-
nych prowadzonych pod kątem IOWISZ. To jest kontynuacja 
i dalszy krok w działaniach, które wcześniej prowadziliśmy. 
Bardzo się cieszę, że w ramach pilotażu przeprowadziliśmy 
bardzo dużo analiz procesowych, czyli dotyczących nie 

tylko samych technologii czy urządzeń. Planujemy, że zespół będzie się nadal 
rozwijał, niezależnie od decyzji prawnych czy instytucjonalnych dotyczących 
HB-HTA w Polsce. 

prof. Piotr Szymański, CSK MSWiA
Potrzebne jest wsparcie eksperckie, transparentne. Ważne 
jest, aby raporty z oceny były upowszechnione zarówno we-
wnątrz instytucji jak i poza nią. To pozwala uzasadnić decyzję 
o inwestycji, nawet jeśli nie jest ona ekonomicznie efektywna 
— ale np. dane kliniczne wskazują, że powinna zostać wpro-
wadzona, że warto, aby szpital ją wprowadził jako pierwsza 
czy jedna z pierwszych placówek w Polsce. 

dyr. Jakub Kraszewski, UCK GUMed
Każdy nowy projekt posiada swoją projekcję finansową, 
gdzie są koszty rozłożone w czasie, wpływ na efektywność 
i zwrot z dokonywanych inwestycji. Mechanizmy HB-HTA 
są potrzebne, aby efektywnie wydawać publiczne pieniądze 
przeznaczone na innowacje w placówkach medycznych. 

prof. Cezary Kępka, Narodowy Instytut Kardiologii
Procesy HB-HTA powinny być stosowane także do oceny 
projektów realizowanych z grantów publicznych instytucji, 
których celem jest np. opracowanie nowych metod diagno-
stycznych. Dzięki nim projekty badawcze mogą się częściej 
kończyć konkretnymi wdrożeniami, a nie jedynie publikacja-
mi naukowymi. 

dyr. Dominik Dziurda, AOTMiT
Oceny przed podjęciem decyzji inwestycyjnych — to naturalna 
część procesu inwestycyjnego. Dzięki wprowadzeniu modelu 
będzie można je upowszechnić. AOTMiT od wielu lat wspiera 
procesy oceny wdrażania inwestycji szpitalnych, m.in. przez 
szkolenia ponad 2 tysięcy osób związanych z tym procesem.
Kolejnym dobrym krokiem będzie udostępnianie raportów in-
nym szpitalom. Ale sam fakt dokonania oceny nie oznacza, że 
inwestycja powinna zostać wdrożona. Na poziomie centralnym 
sposób wykorzystywania raportów HB-HTA wymaga dyskusji. 

dr Michał Farkowski, Narodowy Instytut Kardiologii
Metodyka HB-HTA — to przede wszystkim wytyczne przygoto-
wania raportu HB-HTA, który ma być przygotowany w szpitalu 
i być z jednej strony na tyle praktyczny i prosty, żeby kadry mo-
gły udźwignąć jego przygotowanie, a z drugiej strony na tyle 
szczegółowy i dokładny, żeby był użyteczny w podejmowaniu 
decyzji zarządczych.
W przygotowywanych raportach powinna się znajdować moż-
liwie zaawansowana forma przeglądów systematycznych, gro-
madzących dowody naukowe dotyczące ocenianej innowacji, 

choć w odniesieniu do niektórych przypadków będzie musiała uwzględniać dowody 
niższej wiarygodności niż badania randomizowane, ze względu na brak literatury.

rzenie odpowiednich ram organizacyjnych 
i prawnych),
 ●  System (celem strategicznym w tym obsza-
rze jest zwiększenie efektywności wydatko-
wania środków publicznych poprzez zasto-
sowanie HB-HTA, co może zostać osiągnięte 
poprzez realizację zidentyfikowanych celów 
operacyjnych, takich jak: usprawnienie pro-
cesu wdrażania innowacji w systemie ochro-

ny zdrowia poprzez upowszechnianie HB-
-HTA; wzrost innowacyjności polskich 
szpitali i skoordynowanie procesu finan-
sowania innowacji, a także wzrost dostępu 
pacjentów do innowacji o udowodnionej 
skuteczności.

Realizacja strategii wdrożenia HB-HTA 
w Polsce w czterech wskazanych obszarach 

strategicznych ma przyczynić się do budowania 
wartości w opiece zdrowotnej. Kolejne etapy 
procesu, począwszy od opracowania raportu 
HB-HTA w szpitalu, przez podejmowanie decy-
zji inwestycyjnych w oparciu o dowody nauko-
we, aż do wzrostu efektywności wydatkowania 
środków publicznych, mają doprowadzić do 
poprawy zdrowia populacji (w tym jakości życia 
pacjentów), a finalnie — wartości w zdrowiu.

Strategia wdrożenia Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych
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— Członkowie stowarzyszenia brali udział 
w pracach ministerialnego zespołu, który 
pracował nad zmianami w POZ.
— Tak, nasi członkowie brali udział w pracach 
zespołu. Absolutnie popieramy zaproponowa-
ne zmiany i mamy apetyt na więcej, bo one 
służą wszystkim. Rozwiązania o skuteczności 
udowodnionej zgodnie z zasadami EBM, czyli 
medycyny opartej na faktach, powinny zostać 
wprowadzone jako obowiązujące mimo sprzeci-
wu, który istnieje. Zmiany są nam wszystkim po-
trzebne, ponieważ mamy powszechny problem 
ze standardem i pomiarem jakości opieki nad 
pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej. Ja-
kość musi być mierzona. Wymagana i mierzona. 

— Może sprzeciw bierze się z tego, że opieka 
koordynowana oznacza wyższe koszty?
— Warto odczarować ten przekaz. Opieka koordy-
nowana działa zgodnie z zasadą celu potrójnego 
— „TRIPLE AIM” — opieki koordynowanej, czyli 
pozytywnie wpływa na wynik finansowy placówki 
POZ. Po pierwsze, ograniczamy marnotrawstwo 
zasobów i unikamy nadmiarowego wykonywania 
tych samych procedur. Po drugie — wykonujemy 
więcej świadczeń objętych dodatkowych finanso-
waniem, czyli redukujemy koszt populacyjny! Po 
trzecie — doprowadzamy do wyższej jakościowo 
pracy, a oszczędności możemy przekazać na 
wzrost wynagrodzenia zespołu lub inwestycje. Na 
tym opiera się idea budżetu powierzonego — wię-
cej badamy, aby lepiej zdiagnozować i skuteczniej 
leczyć. Dzięki szerszej diagnostyce podwyższamy 
jakość opieki, a jednocześnie osiągamy wyższe 
przychody z wykonywania większej liczby świad-
czeń. W skali makro, czyli wydatków płatnika pub-
licznego, jest to również widoczne. Zwiększanie 
wydatków na diagnostykę pomaga zmniejszać 
wydatki na leki i interwencje medyczne. To się 
opłaca wszystkim stronom.

— Jak to jest możliwe, skoro nieustannie sły-
szymy, że stawka kapitacyjna jest za niska.
— Pieniędzy zawsze jest za mało, zwłaszcza 
w takiej sytuacji, w której się znajdujemy dzi-

siaj — z długiem zdrowotnym po pandemii. 
Finansowanie POZ bezwzględnie musi zatem 
zostać zwiększone. Ale bazowanie wyłącznie 
na stawce kapitacyjnej jest strategią nieefektyw-
ną i nie prowadzi do jakiegokolwiek rozwoju. 
Potrzebne są dodatkowe źródła finansowania, 
związane na przykład z profilaktyką. Mamy 
świadomość, że Polacy mają ogromne deficyty 
zdrowotne. Im później ten deficyt spłacamy, 
tym jest drożej. Tymczasem dodatkowe pro-
gramy profilaktyczne, jak CHUK czy programy 
przeciwnowotworowe, obejmują niestety zale-
dwie kilka procent potencjalnej populacji. Temu 
musimy położyć kres. Temu opieka koordyno-
wana może położyć kres.

— Czyli finansowanie POZ powinno w coraz 
większym stopniu polegać na dodatkowych 
źródłach, innych niż stawka kapitacyjna. 
— W miarę rozwoju systemu i nowych zagrożeń 
zdrowotnych, na POZ nakładane są nowe obo-
wiązki i zadania. To się powinno wiązać z do-
datkowymi pieniędzmi. Stawka kapitacyjna musi 
stanowić podstawę wynagrodzenia za gotowość 
do udzielania świadczeń, niezależnie od tego, 
czy pacjent zachoruje i się zgłosi, czy też nie, 
oraz za objęcie swoich pacjentów podstawową 
profilaktyką. Natomiast wszystkie dodatkowe 
działania, jak na przykład badania diagnostyczne, 
obrazowe, laboratoryjne, konsultacje — trzeba 
opłacać osobno. Pieniądze powinny iść za pa-
cjentem, za świadczeniami, które zostały mu 
udzielone. 

— Diagnostyka została wyceniona, zdaniem 
wielu przedstawicieli POZ, mocno oszczęd-
nie.
— Największym problemem w rozliczaniu każ-
dej procedury medycznej jest to, że wyceny 
nie są na bieżąco waloryzowane. Badania z bu-
dżetu powierzonego są tego przykładem — ich 
wycena została dokonana na podstawie da-
nych z lat 2014-2019. Mamy rok 2022 i zupeł-
nie inne okoliczności, choćby cen energii czy 
poziomu wynagrodzeń. Dlatego powinien ist-

nieć centralny mechanizm waloryzacji wycen 
według kosztów stałych, związanych z funkcjo-
nowaniem przychodni. Wycena badań powie-
rzonych została zaniżona, ponieważ powstała 
jako uśrednienie kosztów wewnętrznych oraz 
cen komercyjnych usług dostępnych na rynku. 
Kalkulacje nie są tajne, uzyskaliśmy do nich do-
stęp i przekonaliśmy się, że wzięto pod uwagę 
koszty wewnętrzne, odczynnikowe, które nie 
obejmują kosztów pośrednich ani kosztów per-
sonelu. Ustalone w ten sposób ceny znajdują 
się na granicy rentowności. 

— Co najbardziej przeszkadza w skoordy-
nowaniu opieki nad pacjentem przez POZ 
i AOS?
— Kluczem do sukcesu jest elektroniczna do-
kumentacja medyczna dostępna dla każdego 

lekarza, do którego trafia pacjent. W ten sposób 
można podnieść skuteczność terapii, zapobie-
gać polipragmazji czy niepotrzebnemu powta-
rzaniu badań. 
 
— Czy na wdrażanie rozwiązań opieki koor-
dynowanej mogą sobie pozwolić tylko duże 
placówki, a małe nie dadzą rady? 
— Jak w wielu innych dziedzinach, tutaj rów-
nież rozmiar nie ma znaczenia. Decyduje 
intencja, sposób pracy i nastawienie na re-
alizację standardu, do którego się zobowią-
zujemy podpisując umowę z NFZ. Najlepsze 
wyniki wdrażania pilotażu POZ PLUS osiągnęły 
właśnie jednostki małe, ale zwinne, często 
położone w terenach wiejskich. Jestem prze-
konana, że z natury rzeczy, każdy prowadzą-
cy praktykę POZ chce podążać za dobrymi 
rozwiązaniami. Chodzi o to, aby rozwiązania 
systemowe promowały wdrażanie zmian pro-
efektywnościowych i projakościowych, byśmy 
mogli to mierzyć. Jawnie. Pomaga w tym 
również wymiana doświadczeń i pokazywanie 
najlepszych wzorców działania. W tym celu 
organizujemy, jako SPOIWO, konferencje teo-
retyczno-praktyczne, których głównym celem 
jest dzielenie się wiedzą. 

Finansowanie 
POZ 
bezwzględnie 
musi zostać 
zwiększone. 
Bazowanie 
wyłącznie 
na stawce 
kapitacyjnej 
jest strategią 
nieefektywną  
i nie prowadzi  
do jakiegokolwiek 
rozwoju

OPIEKA  
KOORDYNOWANA  
OPŁACA SIĘ  
PLACÓWKOM POZ 
Konieczne jest wprowadzanie opieki koordynowanej z prawdziwego 
zdarzenia. Jest to możliwe nawet bez zmian prawa i mimo że 
aktualna organizacja i zasady finansowania niezbyt do tego 
zachęcają, a czasami wręcz utrudniają. Odpowiedzialnością 
resortu zdrowia powinno być stworzenie różnego rodzaju 
bodźców dla wdrażania dobrych praktyk opieki koordynowanej. 
Bo finalnie wygrywamy na tym wszyscy — mówi Justyna 
Marynowska, wiceprezes Związku Pracodawców Opieki 
Integrowanej Opartej na Wartości SPOIWO.
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Potrzebne jest 
wprowadzenie 
powszechnych 
mierników, 
które będą 
podstawą do 
monitorowania 
i ewaluowania 
jakości 
i efektywności 
opieki.

 ●Nie mam wątpliwości, że dalsze trwanie POZ w dzi-
siejszym kształcie oznaczać będzie scenariusz de-
strukcyjny, prowadzący do ogromnych kłopotów 
w całym systemie i zdrowiu publicznym. Zmiany są 
konieczne. Oczywiście, potrzebne jest jeszcze uzu-
pełnienie i uszczegółowienie niektórych kwestii, jak 
choćby zasad otwierania nowych praktyk POZ, które 
— aby się utrzymać — potrzebują rozliczenia populacji 
minimum 2-2,5 tysiąca mieszkańców. Być może war-
to zróżnicować modele finansowania w zależności 
od parametrów terenu, na którym działają przychod-
nie. Na terenach słabiej zaludnionych można stoso-
wać zmienione stawki rozliczeniowe dla praktyk POZ, 
czy poszerzanie na tym terenie kompetencji praktyk 
pielęgniarskich. Tego typu rozwiązania stosują np. 
Finowie na słabiej zaludnionych obszarach swojego 
kraju. 
 ●Opieka koordynowana w POZ jest narzędziem, które 
ma w sposób skuteczny odwrócić piramidę świad-
czeń i spełnić cel systemowy — aby na poziomie 
lekarza rodzinnego pacjent otrzymał szybkie wsparcie 
w procesie diagnostyki i został odpowiednio pokiero-
wany na dalszej ścieżce leczenia. Pilotaż POZ PLUS 
pokazał, jak bardzo — dzięki koordynacji — zmieniają 
się na lepsze doświadczenia zarówno pacjenta (głów-
nie odnośnie bezpieczeństwa), jak też pracowników 
placówek medycznych (wymiany wiedzy, uczenia się, 
poczucia celowości pracy).  
 ●Odwracaniu piramidy świadczeń służą budżety po-
wierzone POZ, przeznaczane na diagnostykę, a także 
systemy zarządzania chorobą oraz osoba koordy-
natora, która ma przed sobą najtrudniejsze zadanie 
— prowadzenie pacjentów w nieprzejrzystym syste-
mie opieki. Dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć na 
pytanie, jakimi dodatkowymi narzędziami i metodami 
sprawić, aby opieka koordynowana zagościła w każ-
dej placówce POZ. Nie stanie się to natychmiast, ale 
chodzi o wyznaczenie realnego terminu, w którym 
nawet w najmniejszych praktykach pojawią się oznaki 
koordynacji i zarządzania chorobą. 
 ●Drugą bardzo ważną kwestią są narzędzia informa-
tyczne. Brakuje bezpłatnego oprogramowania dla 
praktyk POZ, a jeśli nie oprogramowania — to przynaj-
mniej wsparcia finansowego w tym zakresie, dotacji 
na wzór dofinansowania zakupu komputerów przy 
okazji wprowadzania e-recepty. Potrzebne są również 
inwestycje infrastrukturalne i sprzętowe. Jeśli chcemy 
zbliżyć opiekę do miejsca zamieszkania pacjenta, 
gabinety trzeba odpowiednio wyposażyć, łącznie ze 
sprzętem do monitorowania. Opieka koordynowana 
powinna uwzględniać także rozwój opieki domowej, 
ograniczającej liczbę wizyt w przychodni na rzecz 
stałego nadzoru zdalnego, na przykład nad pacjen-
tami ze schorzeniami kardiologicznymi. Przychodnie 
muszą się rozwijać i poprawiać warunki, w których 
przyjmowani są pacjenci.
 ●Wdrażanie opieki koordynowanej stosunkowo dobrze 
wygląda w dużych przychodniach, tzw. ambulatoryj-
nych przechodniach opieki otwartej, które łączą POZ 
i AOS. Natomiast w małych praktykach, gdzie pracuje 
pojedynczy lekarz, dostrzegamy deficyty kompeten-
cyjne. Lekarze, które je prowadzą, nie mają ani cza-

su, ani możliwości finansowych, ani 
wiedzy niezbędnej do wprowadzenia 
zmian. Ta luka niedoborów wyznacza 
obszar niezbędnego wsparcia, któ-
rego musimy im udzielić. Być może 
przydałby się dodatkowy pilotaż POZ+ 
MINI, skierowany do tych najmniej-
szych praktyk, ustawiony pod kątem 
ich specyfiki. Te praktyki bezwzględnie 
potrzebują wszechstronnego wsparcia, 
także w edukacji i nowych narzędzi 
integracji. 
 ●Parametrem wdrażania opieki ko-
ordynowanej w POZ w najbliższym 
czasie będzie przede wszystkim wy-
korzystanie budżetu powierzonego na 
diagnostykę. Jeżeli za rok okaże się, że 
naliczone na poszczególne placówki 
budżety powierzone są wykorzystywa-
ne, będzie to optymistyczny znak, że 
idziemy w dobrym kierunku. Drugim 
wskaźnikiem będzie odsetek pacjen-
tów objętych zarządzaniem chorobą, 
a zwłaszcza dynamika zmian w tym 
zakresie. 
 ●Przedmiotem dyskusji powinno być 
pytanie, jakich narzędzi nam dzisiaj 
brakuje, aby to osiągnąć. Na pewno 
brakuje edukacji. Od dawna wiedzie-
liśmy, kiedy zgodnie z ustawą o POZ 
musi wejść w życie opieka koordyno-
wana — dlaczego w ubiegłym roku, po 
zakończeniu POZ PLUS, nie urucho-
miliśmy działań edukacyjnych, popu-
laryzacji wiedzy, wizyt studyjnych, czy 
innych aktywności, które upowszech-
niłyby wiedzę niezbędną do rozwoju 
nowego modelu organizacji opieki 
podstawowej? Doświadczenia realiza-
torów POZ PLUS są bezcenne i powin-
ny być dostarczane tym, którzy są na 

początku drogi. Niestety nic takiego się 
nie zadziało. 
 ●Regulacje w zakresie opieki koordy-
nowanej wchodzą z dużym opóźnie-
niem, a od świadczeniodawców ocze-
kuje się, że automatycznie dostosują 
się do nowych realiów. To niestety my-
ślenie życzeniowe. Inwestycje w POZ 
są niezbędnym warunkiem urzeczy-
wistnienia się opieki koordynowanej 
w całym systemie podstawowego 
zabezpieczenia zdrowotnego.
 ●W parze z inwestycjami powinien 
iść system zarządzania przez efek-
ty. Potrzebne jest wprowadzenie 
powszechnych mierników, które 
będą podstawą do monitorowania 
i ewaluowania jakości i efektywności 
opieki. Każda praktyka POZ powinna 
otrzymywać od NFZ klika wystandary-
zowanych wskaźników, które ukazują 
ją na tle innych świadczeniodawców 
w województwie, w kraju np. odse-
tek pacjentów trafiających na SOR, 
odsetek pacjentów biorących udział 
w programach profilaktycznych. 
Zgodzę się, że nie każda przychodnia 
POZ jest w stanie zapewnić komplek-
sowe świadczenia i usługi w zakresie 
opieki podstawowej, ale jeśli nie — to 
powinna nawiązać współpracę z od-
powiednimi placówkami w swojej 
okolicy, tak aby każdy pacjent nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania miał 
takie same szanse na szybką diagnozę 
i skuteczne leczenie. Docelowo trud-
no sobie wyobrazić, że świadcze-
niodawca, który nie poprawia swojej 
jakości jest kontraktowany przez NFZ. 
To stoi w sprzeczności z interesem 
ubezpieczonych. 

OPIEKA KOORDYNOWANA  
W POZ JEST KONIECZNOŚCIĄ

POTRZEBA WSPÓŁPRACY
Opieka koordynowana w POZ 
to rozwiązania, które mają 
poprawić opiekę nad pacjen-
tem przewlekle chorym oraz 
realizację profilaktyki. Są one 
korzystne dla pacjentów, ale 
także dla personelu medycz-
nego, ponieważ jej wdrożenie 
związane jest ze standaryzacją 
realizowanych zadań, co przyczynia się 
do większego komfortu pracy, ale także 
bezpieczeństwa, zarówno pacjenta, jak 
i lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Wdrażanie koordynacji w POZ 
to proces, który będzie rozciągnięty 

w czasie. Potrzeba współpra-
cy, szkoleń, a przede wszyst-
kim — dobrych wycen i jas-
nych reguł, jak to ma działać 
w praktyce i jak ma być spra-
wozdawane oraz rozliczane.

Jest to pozytywna zmiana 
dla pacjentów, ale jednocześ-
nie bardzo duże wyzwanie dla 

świadczeniodawców, zwłaszcza mniej-
szych podmiotów POZ, którym należy 
zapewnić wsparcie.

prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, 
konsultant krajowa w dziedzinie 

medycyny rodzinnej

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania 
w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
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— NIe mamy Baby Boom, którego niektórzy 
się spodziewali po pandemii.
Rafał Janiszewski: Stało się coś odwrotnego. 
W czasie epidemii liczba porodów się zmniej-
szyła. W publicznych szpitalach w 2019 ro-
ku na świat przyszło 324 tys. małych Polaków, 
w 2020 — 294 tys., a w 2021 — 267 tys.

Artur Fałek: Według GUS, w 2020 roku było 
356 tys. porodów, podczas gdy w 2019 — 374 tys.

RJ: Różnica pomiędzy liczbą wszystkich po-
rodów w 2020 roku a liczbą porodów, które 
odbyły się w publicznych placówkach wyno-
si prawie 60 tys.! W 2019 roku było ich 50 tys. 
Widzimy zatem wyraźnie, że coraz więcej po-
rodów odbywa się poza NFZ. Brakuje natomiast 
instrumentów, mających zachęcić kobiety do 
porodów w ramach systemu publicznego. Miała 
temu służyć na przykład koordynowana opieka 
nad ciężarnymi, czyli tzw. KOC. Wprowadzono 
standard opieki okołoporodowej, w skład które-
go wchodzi również m.in. opieka psychologicz-
na. A jednak coraz więcej Polek ucieka z poro-
dem poza system publiczny. 

— Czy KOC doprowadził do zmniejszenia licz-
by patologii?
RJ: W 2020 roku mamy wzrost odsetka pato-
logii o 1,5 procenta w stosunku do 2019. A ja 
bym chciał i oczekiwał spadku. Spójrzmy na ko-
lejny miernik, jakim jest liczba porodów przez 
cięcie cesarskie. W 2019 roku porodów z cięć 
cesarskich mieliśmy 159,1 tys. na 324 tys. po-
rodów w ogóle. A w 2021 ten stosunek wynosi 
147,6 tys. do 267 tys. Odsetek wzrósł z 49 proc. 
do 55 proc. To kolejny mocno alarmujący syg-
nał. „Cesarki na życzenie” stanowią potężny 
problem. Lekarze się godzą na cięcie najczęściej 
dlatego, że położnica tak chce. Spójrzmy na da-
ne regionalne z 2021 roku. Proporcje cięć cesar-
skich i porodów są wszędzie w miarę podobne, 
jest to trend ogólnopolski — statystycznie co 
druga kobieta chce cesarki.

AF: Cesarskie cięcie na życzenie jest dla mnie 
równoznaczne z sytuacją, kiedy przychodzi ko-
bieta i oświadcza „Ja chcę mieć cięcie” przy bra-
ku wskazań medycznych. Chciałbym też zwró-
cić uwagę na uwarunkowania, o których się 
raczej nie mówi. Cięcie cesarskie zajmuje w nie-
których ośrodkach zaledwie kilkanaście minut 
od nacięcia do zeszycia powłok. Szybko koń-
czymy poród i otrzymujemy pieniądze z NFZ. 
A poród siłami natury może trwać do 24 godzin. 
Który lekarz położnik ma dobę, czy choćby na-
wet 12 godzin, żeby asystować w porodzie na-
turalnym? Czasami po prostu szybciej jest ciąć.

— Czyli Polki niespecjalnie ufają publicznym 
porodówkom, a jeśli nie mogą zapłacić za ko-
mercyjny poród, to żądają cesarki. Dlaczego?
RJ: Kluczowe pytanie — jak działa KOC w zakre-
sie edukacji i prowadzenia ciąży, skoro nie spada 

liczba patologii? Sporym procentem cięć cesar-
skich powinny być — zgodnie ze standardami 
— właśnie patologie.

AF: Czy KOC nie jest dziurawy? Polska od lat 
plasuje się w europejskiej czołówce cesarskich 
cięć. W Europie średnia wynosi 25 proc., a zgod-
nie z zaleceniami WHO powinno to być maksy-
malnie 10-15 proc. Islandia ma poniżej 15 proc., 
kraje skandynawskie 17-22 proc, a na drugim 
biegunie znajdują się Cypr — 57 proc i Rumunia 
— 47 proc.

— Dyskusja o tym, jak ograniczyć liczbę wyko-
nywanych cesarskich cięć toczy się od lat. 
AF: Podstawowym czynnikiem jest obawa 
o bezpieczeństwo porodu oraz strach przed 
bólem. Dlatego KOC obejmuje edukację przed-
porodową, która powinna się rozpocząć między 
21. a 26. tygodniem ciąży.

RJ: Informację, że należy jej się kompleksowa 
opieka, zapewniająca bezpieczeństwo jej oraz 
dziecku, kobieta powinna uzyskać jeszcze przed 
zajściem w ciążę. A już na pewno w momen-
cie, kiedy lekarz stwierdzi ciążę. Jeśli kobieta 
przekona się, że opieka rzeczywiście jest kom-
pleksowa, wzbudzi to w niej poczucie bezpie-
czeństwa. Analiza danych pokazuje, że tak się 
nie dzieje, skoro kobiety uciekają w stronę pry-
watnych porodów. Zwracam uwagę: porodów! 
To nie znaczy, że podczas ciąży są również ob-
jęte prywatną opieką. Raczej prowadzą ciążę „na 
NFZ”, ale — jeśli je stać — idą rodzić do prywat-
nych placówek. 

— Dlaczego kobiety boją się porodów w pub-
licznych placówkach?
AF: Moje pierwsze wrażenie jest takie, że stan-
dard opieki okołoporodowej nie jest właściwie 
realizowany. 

RJ: Nie chcę krytykować publicznych placówek, 
ale właśnie to ma kluczowe znaczenie. Kobie-
ty wiedzą, jak wygląda standard opieki w pub-
licznych porodówkach i uciekają do placówek 
prywatnych. A jeśli muszą rodzić w publicznym 
szpitalu — proszą o cięcie cesarskie, by zmini-
malizować ryzyko porodu siłami natury.  KOC 
tak naprawdę nie jest dostosowany do potrzeb 
kobiety w ciąży. Jest bardziej agregacją grupy 
ciężarnych i położnic do jednego sposobu fi-
nansowania, a nie programem spełniającym ich 
potrzeby.

RJ: Kobiety kierują się różnymi kryteriami wybo-
ru: gdzie są dobre warunki lokalowe, gdzie jest 
szkoła rodzenia, gdzie nie ma problemu z cię-
ciem cesarskim. To taki rynek usług, chociaż za-
wsze płaci NFZ. Dlatego w niektórych szpitalach 
liczba porodów mocno spada. Wystarczy, że 
w szpitalu obok odremontowano porodówkę, 
zmieniono podejście personelu, poprawiono 
jakość i ciężarne zaczynają wybierać tamtą pla-

cówkę. Prywatne placówki przyciągają pacjent-
ki, oferując usługi przypominające eleganckie 
ośrodki SPA. W publicznym szpitalu tak nie jest 
i nigdy nie będzie — i słusznie, bo z punktu wi-
dzenia finansów publicznych nie byłoby to ra-
cjonalne. 

Zjawisko przechodzenia do prywatnej służby 
zdrowia narasta. 
RJ: W połączeniu z niżem demograficznym 
oznacza to, że w publicznych oddziałach po-
łożniczych będzie coraz więcej niewykorzysta-
nych łóżek.  Dlatego zastanawiam się, czy nie 
przyszedł czas na odejście od hasła „porodówka 
pod każdą strzechą”.

AF: Dyskusja o progu rentowności oddziału po-
łożniczego toczy się od dobrych 30 lat. Nowa 
ustawa o sieci szpitali, która zakłada zwiększe-
nie efektywności, ten temat na pewno również 
poruszy. W ramach procesów restrukturyzacyj-
nych, które się pojawią zwłaszcza w szpitalach 
kategorii C i D, zostaną na nich wymuszone 
pewne działania, m.in. zamykanie nierentow-
nych oddziałów położniczych.

— Zamykanie porodówek nie będzie wywoły-
wać protestów społecznych? 
RJ: To jest sedno problemu. Nie zamykamy od-
działów z małą liczbą porodów, bo nie pozwa-
lają na to ich właściciele i oddziały NFZ — są to 
niepopularne decyzje. Wszyscy boją się reakcji 
lokalnej społeczności, nawet gdy w promieniu 
15 km są trzy porodówki. Nic to, że wszystkie 
trzy biedują i oferują standard… taki sobie.

AF: Migracja pacjentek jest wzmacniana przez 
wyludnianie się obszarów wiejskich. Szczególnie 
młodzi ludzie migrują do miast, więc w małych 
szpitalach powiatowych liczba porodów musi 
się stale zmniejszać. Oddziały spadają poniżej 
progu rentowności i jakoś ten problem trze-
ba rozwiązać. Zanim przyjdzie nadzorca i każe 
porodówkę zamknąć, dobrze byłoby w ramach 
subregionów zrobić przegląd i sprawdzić, które 
porodówki są najlepiej zorganizowane i oferują 
lepszą jakość.

— Co by nam dało ograniczenie ich liczby?
RJ: Oznaczałoby to wyrównanie standardu. 
Obecne wymagania dotyczące KOC nakładają 
na świadczeniodawców obowiązek posiada-
nia pełnego zestawu świadczeń. A przecież 
samo istnienie porodówki — to jedno, nato-
miast opieka nad ciężarną — drugie. Lekar-
stwem na migrację do sektora prywatnego, 
rosnącą liczbę patologii ciąży oraz cięć cesar-
skich może być położenie większego nacisku 
na opiekę nad ciężarnymi przed porodem. I to 
na długo przed porodem! Taka opieka powin-
na się odbywać blisko miejsca zamieszkania, 
być łatwo dostępna i sięgać aż do szkoły ro-
dzenia. Ścieżkę opieki trzeba koordynować 
od samego początku aż do szpitala, w którym 

Program opieki koordynowanej nad ciężarną (KOC) nie był zły. Jednak nie jest dostosowany  
do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań kobiety w ciąży — mówią Rafał Janiszewski i Artur Fałek.

Dziurawy KOCDziurawy KOC

Rafał Janiszewski

Artur Fałek

Zmiana jest 
potrzebna, 
ponieważ system 
publiczny, który 
od świadczenio-
dawców 
oczekuje 
wyników 
opieki nad 
kobietą w ciąży 
i porodów — tego 
nie uzyskuje.
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kobieta będzie rodziła, zapewniając jej świad-
czenia adekwatne do potrzeb. 

— Jeśli opieka ma być blisko, jak to pogodzić 
z zamknięciem części oddziałów położniczych?
AF: Blisko powinno być samo prowadzenie ciąży, 
natomiast poród może się odbyć nieco dalej. Moż-
na to osiągnąć przy lepszym przepływie informacji.

RJ: Aby to było blisko miejsca zamieszkania, 
opiekę nad kobietą w ciąży mogłaby prowadzić 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub porad-
nia przyszpitalna, również przy szpitalu, który nie 
ma oddziału położniczego. Kompetencje edu-
kacyjne mógłby mieć również POZ i pielęgniarki 
środowiskowe. Mamy szeroki wachlarz możliwo-

Paweł Golusiński

prof. Paweł Golu-
siński, kierownik Ka- 
tedry i Kliniki Oto-
laryngologii i Chi-
rurgii Szczękowo-
-Twarzowej Uni-
wersytetu Zielono-
górskiego

— Leczenie nowo-
tworów głowy i szyi 

w zasadzie z wyłączeniem przypadków, 
kiedy guz jest bardzo niewielki, zawsze 
jest leczeniem skojarzonym. Sprawy nie 
załatwi sam zabieg operacyjny czy tylko 
radioterapia. Posługujemy się złożonymi 
schematami leczenia, często polegający-
mi np. na resekcji chirurgicznej, następ-
nie pacjent otrzymuje jako uzupełnienie 
radio- bądź radiochemioterapię. Jeżeli 

chodzi o możliwości leczenia opera-
cyjnego czy radioterapię, jesteśmy w tej 
chwili na takim samym poziomie, jak ko-
ledzy z krajów Europy Zachodniej czy 
USA. Niestety w przypadku leczenia che-
mioterapeutycznego czy za pomocą im-
munoterapii, które są niezmiernie istotne, 
nasi pacjenci mają bardzo ograniczony 
dostęp, ale mamy nadzieję, że to się jak 
najszybciej zmieni. 

Zdecydowanie mamy zbyt mało 
ośrodków, które są w stanie w komplek-
sowy sposób zabezpieczyć leczenie. Naj-
lepiej jest, jeśli ośrodek zapewnia pacjen-
towi wszystkie dostępne metody. Każdo-
razowo po diagnozie każdy przypadek 
omawiany jest w ramach konsylium, 
w którego skład wchodzą onkolog, laryn-
golog-chirurg głowy i szyi, radioterapeu-
ta, również patolog odpowiedzialny za 

rozpoznanie histopatologiczne, radiolog, 
fizjoterapeuci, logopedzi. Wspomagają 
nas osoby odpowiadające za opiekę ży-
wieniową. To jest naprawdę spory zespół. 

Największą naszą bolączką jest brak 
dostępu do niektórych chemioterapeu-
tyków, które są już szeroko stosowane 
w krajach Europy Zachodniej, i przede 
wszystkim do schematów leczenia za 
pomocą immunoterapii. Immunoterapia 
w nowotworach głowy i szyi jest obecnie 
w Polsce dostępna wyłącznie w ramach 
badań klinicznych i to w bardzo wąskim 
zastosowaniu. Nasi pacjenci w tej kwestii 
ogromnie tracą w stosunku do pacjentów 
leczonych tą metodą w innych krajach 
Unii Europejskiej, gdzie stosuje się już 
nivolumab, pembrolizumab czy dostarli-
mab. Pembrolizumab nawet jako lecze-
nie pierwszej linii. 

W przypadku procedur chirurgicz-
nych, tak jak w całej chirurgii onkologicz-
nej, wyceny procedur są niesamowicie 
niedoszacowane. Pokrywają może kosz-
ty samego zabiegu przeprowadzonego 
w sposób podstawowy. Natomiast to, co 
otrzymujemy od płatnika, nie wystarcza 
na zaangażowanie wielu specjalistów, re-
habilitację, opiekę żywieniową, wsparcie 
psychologiczne. W leczeniu nowotworów 
głowy i szyi powinna być wykorzystywa-
na chirurgia robotowa, ale nie ma jak ta-
kiego leczenia sfinansować. Nawet jeśli 
dana jednostka jest w stanie kupić robota, 
to finansowanie procedur jest w tym mo-
mencie absolutnie niewystarczające. No 
i brakuje również programów lekowych, 
głównie immunoterapeutyków, które już 
w sposób konwencjonalny są wykorzysty-
wane w innych krajach Unii Europejskiej. 

ści, żeby do kobiety w ciąży wyjść z ofertą i zrobić 
to — w idealnym układzie — już wówczas, kiedy 
dopiero planuje ciążę. Trzeba zapewnić jej edu-
kację, diagnostykę, uświadomić możliwości i za-
kres podejmowania decyzji. A później ukierun-
kować ją przy wyborze miejsca, w którym urodzi 
dziecko, z zachowaniem prawa wyboru. 

AF: Obowiązujący standard opieki spełnia ocze-
kiwania profesjonalistów, ale to nie wystar-
czy. Trzeba go stosować w sposób, który przeko-
na kobietę, że znalazła się w najlepszych rękach, 
że ona i dziecko są bezpieczni. Kobieta powinna 
otrzymać najlepszą możliwą opiekę. Wydaje się, 
że program KOC nie dał rady w odpowiedni spo-
sób ogarnąć tej bardzo delikatnej materii. 

RJ: Trzeba zadać pytanie — czego tak na-
prawdę chcą kobiety w ciąży? Być może za-
miast koordynowanej opieki powinno się dać 
im swobodę i tak skonstruować świadczenia, 
aby zawierały szeroki katalog możliwości, ale 
konkretny rodzaj tych działań niech ustalają 
specjaliści, którzy są blisko tych kobiet. W ten 
sposób lepiej zaspokoimy zróżnicowane 
potrzeby ciężarnych. Opieka powinna być 
maksymalnie spersonalizowana, aby kobie-
ty czuły się bezpieczne i nie odchodziły do 
systemu prywatnego. Zmiana jest potrzebna, 
ponieważ system publiczny, który od świad-
czeniodawców oczekuje wyników opieki nad 
kobietą w ciąży i porodów — tego nie uzy-
skuje. 

Nowotwory głowy i szyi wymagają Nowotwory głowy i szyi wymagają 
kompleksowego leczeniakompleksowego leczenia

Aleksandra 
 Lewandowska

dr Aleksandra Lewandowska, 
konsultant krajowa w dziedzi-
nie psychiatrii dzieci i mło-
dzieży 

— Prace nad reformą psychiatrii 
dzieci i młodzieży rozpoczęły 
się w 2018 r. Został wtedy po-
wołany zespół ds. zdrowia psy-
chicznego dzieci i młodzieży. 
W gronie ekspertów zastana-

wialiśmy się, w którym kierunku ma pójść ta reforma 
i zmiany systemowe, bo to, co było coraz bardziej nie-
pokojące, to przeciążone — i nadal mamy taką sytu-
ację — oddziały szpitalne, izby przyjęć oraz lawinowo 
rosnąca liczba dzieci i młodzieży z różnego rodzaju 
zaburzeniami psychicznymi.

Małoletni pacjent — to jest nie tylko nasz pacjent, 
psychiatrów. Pomoc powinni mu zapewnić człon-
kowie jego rodziny, a także osoby biorące udział 
w wychowywaniu, edukowaniu tego dziecka czy na-

stolatka. Najważniejsze jest jak najszybsze rozpozna-
nie, że u dziecka pojawiają się trudności, symptomy 
w sferze psychicznej. Aby to się udało, do dziecka 
trzeba dotrzeć w jego środowisku naturalnym. 

Na tym jest głównie oparta reforma, czyli pierwszy 
poziom referencyjny związany z opieką psychologicz-
ną, psychoterapeutyczną, wizytami w środowisku na-
turalnym dziecka, a więc w domu, przedszkolu, szkole. 
Doświadczenie wyraźnie pokazuje, że większość na-
szych pacjentów, którzy są przyjmowani do oddziałów 
szpitalnych, gdyby uzyskała pomoc znacznie wcześ-
niej, prawdopodobnie nie wymagałyby hospitalizacji.

Reforma pomimo pandemii została wdrożona. 
Tak się niefortunnie zbiegło w czasie, że pierwsze 
ośrodki opieki środowiskowej psychologiczno-psy-
choterapeutycznej swoją działalność rozpoczęły 
w trakcie pierwszego lockdownu. W związku z tym 
praca w środowisku rodzinnym dziecka, w szkole 
nie była możliwa. Jednak później, kiedy pojawiła się 
możliwość funkcjonowania w trybie online i udziela-
nia porad, ta praca się zaczęła.

Reforma idzie wolnoReforma idzie wolno
Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży rozpoczęła się wios-
ną 2020 r., czyli zbiegła się z początkiem pandemii. W no-
wym modelu opieki psychiatrycznej nad dziećmi i mło-
dzieżą kluczowym założeniem jest deinstytucjonalizacja. 
Świadczenia mają być przede wszystkim udzielane w śro-
dowisku pacjenta, bez potrzeby skierowania. Ośrodki zaj-
mujące się młodymi pacjentami podzielono na trzy pozio-
my referencyjności. 

Pierwszy, podstawowy — to ośrodki środowiskowej opieki 
psychologicznej i psychoterapeutycznej. Mają one być blisko 
miejsca zamieszkania dziecka i zatrudniać psychologów, psy-
choterapeutów i terapeutów środowiskowych. Opieka środowi-
skowa ma się opierać na współpracy z rodziną, szkołą, pomocą 
społeczną, sądem i kuratorem. Taki ośrodek ma funkcjonować 
w każdym powiecie.

Działać będą ośrodki II poziomu — centra zdrowia psychicz-
nego, a także ośrodki III poziomu — ośrodki wysokospecjali-
styczne całodobowej opieki. Do placówek o wyższym poziomie 
referencyjności trafiać mają pacjenci wymagający diagnozy psy-
chiatrycznej lub farmakoterapii, potrzebujący pomocy w ramach 
oddziału dziennego lub całodobowego pomocy w trybie nagłym.
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genetycznych
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6,6 % PKB na zdrowie

Według wstępnych danych GUS, w 2021 r. bieżące wy-
datki na ochronę zdrowia ((publiczne i prywatne) wy-
niosły w Polsce 172,88 mld zł i były wyższe niż w roku 
2020 o 21 mld zł, tj. o 13,8 proc. w stosunku do wydat-
ków z 2020 roku. Stanowiły zatem 6,6 proc. PKB.

Szpitale powiatowe nie mogą się doliczyć 
obiecanych podwyżek

Andrzej Płonka

Samorządowcy i menedżerowie 
przedstawiają konkretne wyliczenia 
dowodzące, że zwiększenie kon-
traktów, proponowane w aneksach 
przez oddziały NFZ, nie pokrywa 
kosztów podwyżek wynagrodzeń. 
Ich zdaniem, kalkulacje aneksów  
i zmiany w wycenach świadczeń, 
opracowane przez AOTMiT, są 
błędne. 

Związek Powiatów Polskich zebrał i zweryfikował ankiety 
od 195 szpitali powiatowych z całej Polski. Okazuje się, że 
zdecydowana większość —  145 szpitali nie będzie w sta-
nie sfinansować podwyżek ze wzrostu kontraktu. 14 szpi-
tali sygnalizuje, że po podpisaniu aneksów miesięcznie 
zabraknie im ponad milion złotych na wynagrodzenia. 
Kolejnym 33 szpitalom zabraknie od 500 tys. zł do miliona 
miesięcznie. 75 szpitalom zabraknie 100-500 tys. zł mie-
sięcznie a pozostałym — poniżej 100 tys. zł miesięcznie.
Natomiast w grupie 50 szpitali, które zadeklarowały, że 
są w stanie na podstawie aneksów sfinansować podwyż-
ki personelu medycznego zatrudnionego na umowach 
o pracę, 13 placówek będzie jednak miało problem ze 
sfinansowaniem podwyżek pracowników administracyj-
nych i technicznych. Kolejne 30 szpitali nie sfinansuje 
podwyżek dla osób zatrudnionych inaczej niż na umowie 
o pracę.
Według danych ZPP, 242 szpitale sieciowe zanoto-
wały przyrost netto wartości kontraktu nie większy niż 
15 proc., przy czym 78 szpitali — poniżej 10 proc. Tym-
czasem w szpitalach I i II stopnia sieci koszty persone-

lu są największym składnikiem kosztów i nawet wzrost 
kontraktu o 15 proc. nie gwarantuje spełnienia oczeki-
wań personelu, nie objętego ustawą podwyżkową.

Czy panie były zadowolone?

Waldemar Kraska

Ministerstwo Zdrowia chce zbadać 
zadowolenie rodzących kobiet 
 z opieki okołoporodowej. Postano-
wiono przygotować ogólnokrajową 
ankietę realizacji świadczeń opieki 
zdrowotnej z zakresu opieki około-
porodowej sprawowanej nad ko-
bietą w okresie ciąży, porodu, poło-
gu oraz opieki nad noworodkiem. 
Jak wyjaśnia wiceminister Walde-
mar Kraska, ankieta pozwoli nie tyl-

ko monitorować realizację opieki okołoporodowej, ale 
także ocenę satysfakcji kobiet objętych opieką. Zebrane 
wnioski pomogą w wyodrębnieniu słabych punktów 
w opiece i podjęciu pracy nad ich wyeliminowaniem.

Przeszczepy w nowej klinice

Mariusz Kuśmierczyk

K a r d i o c h i r u r d z y 
Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycz-
nego przeprowadzili 
dwa pierwsze prze-
szczepy serca, oby-
dwa u nastoletnich 
pacjentów. Dotych-
czas na WUM wyko-
nywano głównie 
transplantacje nerek, 

wątroby oraz trzustki, a także szpiku kost-
nego.

16 szpitali rozlicza z NFZ 
prostatektomię w asyście robota

Przez 3 miesiące od 1 kwietnia, kiedy za-
częła obowiązywać osobna, wyższa wy-
cena zabiegu prostatektomii wykonywa-
nej w asyście robota chirurgicznego, już 
16 szpitali zaczęło ten zabieg rozliczać 
w ramach kontraktów z NFZ. Wśród nich 
były 3 prywatne (Urovita w Chorzowie, 
Mazovia w Warszawie i Mazowiecki Szpi-
tal Onkologiczny w Wieliszewie). 
Placówki publiczne: Wojewódzki Szpital 
Zespolony im. Śniadeckiego (Białystok), 
Szpital św. Wojciecha (Gdańsk), Wielospe-
cjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzo-
wie Wielkopolskim, Szpital Uniwersytecki 
w Krakowie, Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny im. S.K.Wyszyńskiego (Lublin), 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we 
Wrocławiu, Kliniczny Szpital Wojewódz-
ki Nr 1 w Rzeszowie, Mazowiecki Szpital 
Wojewódzki w Siedlcach, SPSK Nr 2 PUM 
w Szczecinie, Specjalistyczny Szpital Miej-
ski im. Kopernika w Toruniu, Międzyleski 
Szpital Specjalistyczny, UCK WUM w War-
szawie oraz Wojskowy Instytut Medyczny.

Geny do mózgu

Andrzej Rytel

Komisja Europejska 
dopuściła do obrotu 
eladocagene exu-
parvovec, czyli tera-
pię genową modyfi-
kują deficyt dekar-
boksylazy L-amino-
kwasów aromatycz-
nych. Jest to jedno-
cześnie pierwsza do-
stępna na rynku tera-

pia genowa podawana w bezpośredniej 
infuzji do mózgu. Lek jest zatwierdzony dla 
pacjentów od 18. miesiąca życia i stosowa-
ny w terapii deficytu AADC — śmiertelnej, 
rzadkiej choroby uwarunkowanej gene-
tycznie. "Ogromnie się cieszymy z pozy-
tywnej decyzji Komisji Europejskiej i jeste-
śmy gotowi do wprowadzenia na rynek tej 
długo oczekiwanej terapii genowej, zmie-
niającej życie pacjentów cierpiących na 
deficyt AADC" — zapowiedział Andrzej Ry-
tel, dyrektor PTC Therapeutics Poland.

Kosmiczna chirurgia

Shane Farritor

NASA chce przete-
stować na pokładzie 
Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej 
zminiaturyzowane-
go robota chirurgicz-
nego. Na początku 
będzie on automa-
tycznie przecinał gu-
mową membranę, 
ale w przyszłości po-

dobne roboty mają wykonywać zabiegi na 
astronautach. Konstruktorem chirurgicz-
nego robota MIRA, który w 2024 roku trafi 
na ISS jest prof. Shane Farritor z University 

of Nebraska-Lincoln. MIRA — to skrót od 
„miniaturized in vivo robotic assistant”. 

Najdroższy lek na świecie

Amerykańska Agencja Żywności i Leków 
dopuściła na rynek lek Zynteglo, produ-
kowany przez koncern biotechnologicz-
ny Bluebird Bio. Będzie kosztował 2,8 mln 
dolarów. Preparat ma być stosowany 
w leczeniu rzadkiej choroby, bete-talase-
mii, wymagającej częstych transfuzji.

Genetyczny biohacking

Jo Zayner

Biohacking polega na 
manipulowaniu bio-
logią ludzkiego orga-
nizmu. Biohakerzy 
zmieniają swoje orga-
nizmy. Odkrycie 
technologii CRISPR/
Cas umożliwiającej 
precyzyjne edytowa-
nie genomu zrewolu-

cjonizowało nauki przyrodnicze. Doktor Jo 
Zayner z Uniwersytetu Chicago i były pra-
cownik NASA jako pierwszy użył technologii 
CRISPR do próby edycji własnych genów, 
a cały eksperyment transmitowany był na 
żywo. Jego zdaniem, szeroki dostęp do in-
żynierii genetycznej pozwoli znacznie obni-
żyć koszty terapii, a w przyszłości także wy-
eliminować ciężkie choroby genetyczne.

Cukrzyca na dwóch kółkach

W 79. wyścigu kolarskim Tour de Pologne 
ponownie startowała drużyna Team Novo 
Nordisk, w całości składająca się z kolarzy 
chorujących na cukrzycę typu 1. Przy okazji 
finałowego etapu, w Krakowie odbyła się 
konferencja kampanii edukacyjnej „Razem 

ścigamy się z cukrzy-
cą. O życiu i uprawia-
niu sportu opowiada-
li zawodowi kolarze, 
autorytety medyczne 
oraz przedstawicie-
le środowisk na co 
dzień współpracują-
cych z diabetykami, 
między innymi Mate-

usz Rudyk, brązowy medalista mistrzostw 
świata w kolarstwie torowym.

No-fault w wersji NRL

Łukasz Jankowski

Naczelna Rada Lekar-
ska proponuje stwo-
rzenie powiązanych 
ze sobą trzech filarów 
wpływających na 
bezpieczeństwo i ja-
kość świadczeń zdro-
wotnych: funduszu 
kompensacyjnego 
zdarzeń medycz-
nych, rejestru zda-

rzeń niepożądanych oraz zmiany zasad od-
powiedzialności personelu medycznego.
Samorząd lekarski chce, aby powstał sy-
stem efektywnej i szybkiej kompensacji 
szkód poniesionych przez pacjenta w cza-
sie procesu leczniczego, przy jednoczes-
nym podnoszeniu jakości i bezpieczeństwa 
udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz 
zapewnieniu bezpiecznych warunków pra-
cy osobom wykonującym zawód medycz-
ny. Jak podkreśla NRL w swoim memoran-
dum, realizacja tych założeń powinna być 
wspólnym celem środowisk pacjenckich  
i organizacji reprezentujących osoby wyko-
nujące zawody medyczne, jak też Ministra 
Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta i płatnika 
publicznego.

TRENDSETTERZY

Mateusz Rudyk



Widzimy się w KarpaczuWidzimy się w Karpaczu
Które debaty i dyskusje będą naj-
ważniejsze?
Jerzy Bochyński — Na pewno ja-
kość w ochronie zdrowia, plany 
zmian w szpitalnictwie, kwestie 
związane z kadrami medycznymi. 
Nie zabraknie paneli poświęconych 
finansowaniu i organizacji ochrony 
zdrowia, innowacyjnym terapiom 
lekowym czy wreszcie sukcesom 

e-zdrowia. Dużo miejsca poświęcimy na dyskusje w ra-
mach określonych obszarów terapeutycznych: kardio-
logii, onkologii, neurologii, chorób zakaźnych. Ważnym 
punktem będzie debata dotycząca opieki koordynowa-
nej w POZ. Postaramy się znaleźć remedium na współ-
czesne choroby cywilizacyjne.

Czy to prawda, że gości będzie więcej niż zwykle?
— Z roku na rok gości jest coraz więcej. Czy tak będzie 
także tym razem — powiemy dopiero po zakończeniu 
forum. Spodziewamy się ponad 600 osób, które przy-
jadą do Karpacza tylko dlatego, że odbywa się Forum 
Ochrony Zdrowia. Wśród nich najważniejsze osoby 
z Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdro-
wia i innych agencji oraz instytucji publicznych odpo-

wiedzialnych za ochronę zdrowia, dyrektorzy szpitali, 
przedstawiciele samorządów i organizacji branżowych, 
profesorowie, kadra zarządzająca sektorem farmaceu-
tycznym, a także media i wszyscy inni zacni, acz nie 
wymienieni powyżej goście.

Karpacz — to nie tylko Forum Ochrony Zdrowia.
— W ubiegłym roku całe kierownictwo resortu zdrowia 
brało udział nie tylko w realizacji programu merytorycz-
nego, ale także w dyskusjach w ramach innych ścieżek 
tematycznych oraz licznych spotkaniach. W tym roku 
powinno być podobnie. FOZ jest częścią największej 
konferencji gospodarczo-politycznej w ten części 
Europy, w której uczestniczy ponad 4,5 tysiąca gości 
— w ubiegłym roku przyjechali z 48 krajów całego świa-
ta. To ogromna zaleta, ponieważ o zdrowiu nie można 
mówić w oderwaniu od innych obszarów takich jak 
m.in.: finanse, innowacje, ekonomia, biznes czy cho-
ciażby środowisko.

Zapowiada się także, jak zwykle bogaty, zestaw im-
prez towarzyskich i okolicznościowych.
— Program Forum Ochrony Zdrowia tworzy spójną 
całość, ponieważ jest wspólnie układany przez Radę 
Programową. Poza programem debat odbędzie się 

gala nagród Forum Ochrony Zdrowia, w trochę innej 
formule niż w ubiegłych latach. Odeszliśmy od two-
rzenia rankingów na podstawie danych finansowych 
czy innych statystyk. Mamy pięć kategorii, w każdej 
z nich członkowie Rady Programowej będą zgłaszali 
kandydatury, a laureatów wyłoni kapituła. Gala będzie 
zabarwiona zabawą przy tematycznym koncercie gru-
py muzycznej Kardioband, tworzonej przez znanych 
profesorów kardiologów. Słyszałem też niesprawdzo-
ne pogłoski o wielu innych spotkaniach towarzyskich, 
planowanych przez naszych gości i partnerów. Kar-
pacz będzie nasz. 

Oby nasze serca i wątroby to wytrzymały.
— To już zależy od tego, jak każdy z nas potraktuje 
kwestie higieny i zdrowia. Jako odpowiedzialni eks-
perci w tym zakresie, wszyscy uczestnicy forum do-
skonale wiedzą, że należy więcej wydawać na ratowa-
nie zdrowia niż na jego niszczenie, a najwięcej — na 
zdrowy tryb życia i profilaktykę. Dlatego w ramach 
Forum Ekonomicznego odbędzie się także 13. Festi-
wal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju. A każdego uczest-
nika Forum Ochrony Zdrowia zapraszam również na 
spacer na Śnieżkę, już po zakończeniu oficjalnego 
programu.

Wtorek 6 września

Tematy  
zaplanowanych paneli: 

l   
Kamienie milowe e-zdrowia 
w Polsce

l   
Polska onkologia — postępy, szanse 
i wyzwania

l   
Strategia rozwoju rynku 
farmaceutycznego

l   
Zdrowie psychiczne Polaków, 
wyzwania i perspektywy

l   
Czy właściwie wykorzystujemy 
potencjał ponad 11 tys. polskich 
aptek? Opieka farmaceutyczna 
w Polsce i na świecie

l   
Opieka zdrowotna oparta  
na wartościach

l   
Opieka koordynowana w POZ  
— krok w przyszłość czy 
w przepaść?

l   
Efektywne finansowanie 
i organizacja ochrony zdrowia

Środa 7 września

Tematy zaplanowanych paneli:

l   
Kadry medyczne XXI wieku.  
Jak nauczać w medycynie?

l   
Inwestycje w zdrowie

l   
Zarządzanie inwestycjami jako 
narzędzie rozwoju sektora ochrony 
zdrowia

l   
Innowacyjne terapie lekowe  
— ich rola i znaczenie  
w systemie ochrony zdrowia

l   
Health Innovation Hub Network 
CEE — partnerstwo na rzecz 
trwałego i odpornego systemu opieki 
zdrowotnej w Europie Środkowo-
Wschodniej

l   
Wiele perspektyw, jeden cel 
— Efektywny system poboru 
i produkcji leków z osocza dla 
zabezpieczenia bezpieczeństwa 
lekowego w Polsce i Europie

l   
Czy istnieje remedium  
na współczesne choroby 
cywilizacyjne?

l   
Bezpieczeństwo zdrowotne 
— dostępność do leków i wyrobów 
medycznych

l   
Innowacje w kardiologii na rzecz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
opieki

l   
Wyzwania w neurologii.  
Czy padaczka może powtórzyć  
sukces SM? 

l   
Choroby rzadkie: rozwiązania 
systemowe i terapeutyczne

l   
Ratownictwo medyczne bez granic

l   
Gala Forum Ochrony Zdrowia

Czwartek 
8 września
Tematy  
zaplanowanych paneli:

l   
Jakość w ochronie zdrowia 
kluczem do bezpieczeństwa 
pacjenta

l   
Choroby zakaźne 2022.  
Co osiągnęliśmy,  
co przed nami?

l   
Okrągły stół dla chorób 
rzadkich

l   
Transformacja cyfrowa 
— rozszerzona rzeczywistość 
w branży farmaceutycznej

l   
Lekcje z pandemii.  
Jak regulacje apteczne  
mogą wspierać polskich 
pacjentów?

l   
Medycyna Jutra 
— technologie przyszłości 
w służbie naszego zdrowia

l   
Podsumowanie Forum 
Ochrony Zdrowia

Jerzy Bochyński

(*program wg stanu na dzień 26.08, zmiany są możliwe)


