
W ciągu ostatnich 4 lat refundacją zostało 
objętych 30 nowych wskazań w hematologii. 
Można powiedzieć, że weszliśmy w nową epokę, 
jeśli chodzi o dostępne metody leczenia dla chorych 
na nowotwory krwi w Polsce. To na pewno pozwala 
z nadzieją spojrzeć w przyszłość — mówi prof. 
Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa 
w dziedzinie hematologii.

Każdy chyba zna groźbę wyrażoną w tytule. 
W Grze o Tron to na poły mityczne zagro-
żenie powstrzymywane murem na północy. 
W naszym przypadku zagrożenie jest realne 
i w dodatku brakuje muru. Szybujące ceny 
energii to problem dla każdego. Polscy pa-
cjenci mają spać spokojnie bo szpitale znaj-
dą się wśród obiektów objętych tarczą soli-
darnościową i kosmicznych rachunków za 
ogrzewanie i prąd nie zobaczą. 
Czy to znaczy, że zarządzający szpitalami też powinni spać 
spokojnie? Nie mogą, bo zmagają się z niedoborami wywo-
łanymi choćby przez narzucone ustawowo podwyżki płac. 
Może warto zatem poszukać oszczędności w mniej stan-
dardowy sposób? Skoro administratorzy nowoczesnych 
obiektów wielkokubaturowych szukają ratunku w aktyw-
nym zarządzaniu zużyciem energii, to może warto pójść 
ich tropem? Rachunki z tarczą będą niższe — ale przecież 
gdyby niższe było także zużycie — mielibyśmy dodatkowe 
oszczędności.
Nie chodzi o to, aby w szpitalu było ciemno lub zimno. 
Chodzi o to, aby w placówce która do ratowania życia 
często używa ultranowoczesnych urządzeń, zastosować 
równie innowacyjne rozwiązania w zakresie elastycznego 
zarządzania energią. 
Na rynku już istnieją rozwiązania, który zwiększają elastycz-
ność systemu energetycznego, pozwalają na oszczędzenie 
od 10 do 30% kosztów energii elektrycznej i ciepła poprzez 
zautomatyzowane redukcje zużycia energii po stronie od-
biorców.  
Zima nadchodzi i wystawi rachunek. Warto zastanowić się 
nad wszelkimi sposobami, które pozwolą go obniżyć.

Nikomu ze świata medycznego nie umknęło ogło-
szenie przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego otwar-
cia nowego politycznego frontu. Tym razem według 
Prezesa przeciwnikiem „dobrych zmian” mają być le-
karze. Prezes „rozgoryczony” tym, że pomimo wzro-
stu nakładów są wciąż pretensje, będzie się sytuacji 
w służbie zdrowia przyglądał i zapowiada działania.
Zapewne wiele osób, nawet związanych z PiS zastana-
wia się, po co PJK kolejny front — jakby PiS ich nie mia-
ło dość. Otóż moim zdaniem Prezes sam jeden po raz 
155. ratuje skórę swojej partii. To jest politycznie równie doskonały 
ruch co pójście na zwarcie z samorządami w sprawie sprzedaży 
węgla.
Kalendarz wyborczy i czas są nieubłagane. Na jesieni przyszłego 
roku mamy wybory. Kampania wyborcza już jakiś czas temu się 
rozpoczęła. W trakcie kampanii zawsze ochrona zdrowia jest go-
rącym tematem. W sytuacji napięć inflacyjnych można się spo-
dziewać kolejnych konfliktów na tle płacowym, strajków, preten-
sji i dąsów. Jarosław Kaczyński wskazał więc już dziś potencjal-
nych wichrzycieli, którzy pomimo bycia beneficjentami dużego 
wzrostu nakładów na ochronę zdrowia są wciąż niezadowoleni, 
czyli tak naprawdę są „utrwalaczami” niewydolnego systemu. 
Ten ruch daje Prezesowi w sytuacji rozpoczęcia strajków możli-
wość wskazania winnego — środowiska nienasyconego publicz-
nych pieniędzy. Dodatkowo opozycja i media, jeśli zaczną opisy-
wać na przykład zapaść w jakimś obszarze zdrowia, jakieś afery, 
jakieś błędy medyczne, to próbując atakować rząd z tych powo-
dów — de facto zagrają w teatrze Prezesa. Bo przecież winni już 
zostali wskazani.
Szach … ale czy mat? Prezesowi nie jest on potrzebny. Może się 
zgodzi na remis, co w przypadku ochrony zdrowia już i tak bę-
dzie zwycięstwem w nadciągających zmaganiach wyborczych.

OBSERWACJE

NR 18 listopad 2022

Winter is coming

TOP TEN  
HEMATO  
2022

Medyczne szachy

w numerze

Ewa Lech-Marańda

To początek, bo te działania 

w najbliższym czasie mogą 

obciąć wydatki na leczenie nawet 

o 30 mld zł. Budżet PL nigdy nie 

był w tak katastrofalnej sytuacji, 

więc trzeba komuś zabrać. Tylko 

dlaczego chorym, przy takim 

długu zdrowotnym? Co z #PKB 

na zdrowie?

TWIT MIESIĄCA

 
 

O polityce lekowej 
i jej wyzwaniach

12

Maciej  
Miłkowski

 
 

Potrzebne 
zmiany w RDTL

3

Katarzyna Lisowska

Hematolodzy 
wskazują 
priorytety

4-5

Iwona Hus

W Karpaczu: 
najważniejsza jest 
jakość

6-9

Adam  
Niedzielski

Robot dla każdego 
pacjenta, ale nie dla 
każdego ośrodka

10

Mateusz  
Jobczyk

Karol Poznański Mariusz Gierej



2 MODERN HEALTHCARE INSTITUTE  listopad 2022

CO SIĘ DZIEJE

FAKTY KADRYPRAWO

Szpitale nie pracowały 
prawidłowo

Według Najwyższej Izby Kontroli, łóżka 
szpitalne przeznaczone dla pacjentów 
zakażonych SARS-CoV-2 nie były 
wykorzystywane optymalnie, leczenie 
osób z innymi schorzeniami zostało 
znacznie ograniczone, a personel me-
dyczny nie był regularnie testowany.
Najwyższa Izba Kontroli badaniem 
objęła 23 podmioty lecznicze udzie-
lające świadczeń w rodzaju leczenie 
szpitalne i ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna (szpitale). Okres objęty 
kontrolą to: 2020 r. i 2021 r. (I półrocze) 
oraz 2019 r. w celach porównawczych. 
"Kontrola NIK pokazała, że badane 
przez Izbę szpitale nie były przygoto-
wane do działania w warunkach epi-
demii COVID-19 i że wprowadzone po 
jej ogłoszeniu zmiany nie zapewniły 
im prawidłowego funkcjonowania" 
— czytamy w opisie wyników kontroli. 

NIewielkie zmiany  
w sieci szpitali

Narodowy Fundusz Zdrowia opubli-
kował nowy wykaz placówek, które 
zakwalifikowały się do sieci szpitali. 
Wykaz będzie obowiązywał od stycz-
nia 2023 r. do końca czerwca 2027 r. 
Znalazło się w nim 585 szpitali. System 
podstawowego szpitalnego zabezpie-
czenia świadczeń opieki zdrowotnej 
powstał w 2017 r. W sieci szpitali zna-
lazły się wówczas 594 placówki, poza 
nią — 355 szpitali.

Polska w mniejszości

Około 30 proc. leków dostępnych w ap-
tekach w Polsce jest produkowanych 
w kraju, a udział polskiego przemysłu 
farmaceutycznego w światowym ryn-
ku stanowi zaledwie 0,25 proc. Wartość 
polskiego rynku leków wynosi ok. 
38,3 mld zł a krajowa produkcja leków 
i substancji farmaceutycznych — to ok. 
11,5 mld zł.
Największymi producentami far-
maceutycznymi są: Chiny (27,8 proc. 
wartości światowego rynku farma-
ceutycznego), USA (17,4 proc.), Japo-
nia (6,4 proc.), Szwajcaria (4,9 proc.), 
Francja (3,2 proc.), Indie (3,2 proc.), 
Niemcy (3 proc.), Włochy (3 proc.), 
Wielka Brytania (2,1 proc.), Irlandia 
(1,7 proc.), Korea Południowa (1,6 proc.), 

Hiszpania (1,4 proc.), Belgia (1,6 proc.), 
Dania (1,3 proc.), Szwecja (0,9 proc.) 
i Kanada (0,8 proc.). Kolejnymi są Izrael 
(0,56 proc.) i Holandia (0,55 proc.). Polski 
przemysł farmaceutyczny stanowi 
jedynie 0,24 proc. światowego rynku 
farmaceutycznego.

Czy wróci ulga podatkowa 
za wydatki na zdrowie

Marek Kowalski

Federacja Przed-
siębiorców Pol-
skich i Ogólno-
polskie Porozu-
mienie Związ-
ków Zawodo-
wych postulują 
wprowadzenie 
ulgi w PIT, w ra-
mach której 
możliwe byłoby 

odliczenie od podatku 15 proc. wydat-
ków na świadczenia zdrowotne, pono-
szonych przez podatników z prywat-
nych środków. FPP i OPZZ oceniają, że 
wprowadzenie proponowanych zmian 
byłoby korzystne dla pacjentów i finan-
sów publicznych. Ich zdaniem wielkość 
szarej strefy w obszarze usług zdrowot-
nych można oszacować na ok. 11,6 mld 
zł w skali roku. Wprowadzenie ulgi po-
datkowej spowoduje, że pacjenci zaczną 
oczekiwać dokumentowania świadczo-
nych usług dla celu jej rozliczenia, 
co w konsekwencji znacznie ograniczy 
nierejestrowany obrót.„Podobne rozwią-
zanie z powodzeniem funkcjonowało 
w Polsce do końca 2000 r. Zostało ono 
wówczas uchylone ze względu na refor-
mę systemu ubezpieczeń zdrowotnych, 
w ramach której zapłacona składka 
zdrowotna mogła być odliczana od po-
datku” — przypomina Marek Kowalski, 
przewodniczący FPP. 

339 placówek w psychiatrii 
dziecięcej

Zakończyliśmy tworzenie sieci pierw-
szego poziomu referencyjnego psy-
chiatrii dziecięcej, gdzie jest 339 placó-
wek. Poradni zdrowia psychicznego 
czy poradni z oddziałem dziennym na 
drugim poziomie referencyjnym jest 
112, a wysokospecjalistycznych cen-
trów całodobowych jest 25. W Polsce 
jest obecnie 548 psychiatrów dziecię-
cych — powiedział w Sejmie wicemini-
ster Maciej Miłkowski.
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Zmiany w Funduszu Medycznym

Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda skierował do 
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy  
o Funduszu Medycznym. Zmiany mają 
m.in. wspierać działania związane z pro-
filaktyką chorób zakaźnych.
Projekt przewiduje też dodanie nowej 
kategorii świadczeń finansowanych 
z Funduszu Medycznego dla dzieci 
i młodzieży do ukończenia 18 lat. Chodzi 
o świadczenia gwarantowane, związane 
z diagnostyką genetyczną z zakresu am-
bulatoryjnej opieki specjalistycznej lub 

z leczenie szpitalnym. Objęcie tych świadczeń finansowaniem 
z Funduszu Medycznego (subfunduszu terapeutyczno–inno-
wacyjnego) stanowi realizację rekomendacji Rady Funduszu 
Medycznego i ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży 
do ukończenia 18 lat dostępu do nowych technologii diagno-
stycznych o udowodnionej efektywności klinicznej.

Nowelizacja ustawy o zdrowiu psychicznym
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt zmian w ustawie 
o ochronie zdrowia psychicznego. Projektowane zmiany 
mają m.in. poprawić — archaiczną według resort zdrowia 
— terminologię w przepisach ustawy, która może przyczyniać 
się do stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami psy-
chicznymi. Zmodyfikowane będą też przepisy o stosowaniu 
przymusu bezpośredniego. 
Jedną z najważniejszych zmian, jakie przewiduje noweliza-
cja jest aktualizacja objaśnień pojęcia "osoba z zaburzeniami 
psychicznymi" oraz "szpital psychiatryczny" (odesłanie do 
ustawy o działalności leczniczej). Słowo "ordynator" zostanie 
zastąpione sformułowaniem "osoba kierująca oddziałem". 
W projekcie zaproponowano nowe brzmienie jednej z prze-
słanek do zastosowania przymusu bezpośredniego wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi: poważne zakłócanie lub 
uniemożliwianie funkcjonowania osób lub otoczenia podmio-
tu, w którym osoby te się znajdują.
Resort chce też wyeliminować wątpliwości interpretacyjne 
związane z rozpoczęciem biegu trzydniowego terminu na 
dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpo-
średniego. Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem ocena 
nastąpi w terminie trzech dni od zakończenia stosowania 
przymusu. 

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego

Waldemar Kraska

Sejm uchwalił ustawę o zawodzie ratow-
nika medycznego oraz samorządzie ra-
towników, która reguluje wykonywanie 
zawodu ratownika i tworzy ramy prawne 
dla działania samorządu. Zawiera przepi-
sy regulujące wykonywanie zawodu, 
w tym m.in. wymagane uprawnienia 
kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania pra-
wa wykonywania zawodu, zasady wyko-
nywania tego zawodu, organizacji kształ-
cenia przed i podyplomowego oraz pono-
szenia odpowiedzialności zawodowej. 

Ustawa wprowadza przepisy powołujące samorząd zawodowy 
ratowników medycznych i regulujące jego organizację, tak jak 
innych zawodów medycznych. Samorząd zawodowy będzie 
zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajo-
wej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie miała osobo-
wość prawną.
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Minister Adam Niedzielski zapo-
wiedział, że Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego 
(CMKP) i Centrum Kształcenia Po-
dyplomowego Pielęgniarek i Położ-
nych (CKPPiP) zostaną połączone. 

Grażyna Cebula-Kubat

Grażyna  
Cebula- 
-Kubat zo-
stała wybra-
na na prze-
wodniczącą 
Ogólnopol-
skiego 
Związku Za-
wodowego 
Lekarzy 

przez XVI Krajowy Zjazd Delegatów. 
Założyciel związku i dotychczaso-
wy przewodniczący  Krzysztof Bu-
kiel zrezygnował z ubiegania się 
o ponowny wybór. 

Piotr Pawliszak

Piotr Pawli-
szak został 
prezesem 
Okręgowej 
Rady Lekar-
skiej w War-
szawie. Od 
maja pełnił 
już obowiąz-
ki prezesa, 
zastępując 

na tym stanowisku Łukasza Jan-
kowskiego, który został prezesem 
Naczelnej Rady Lekarskiej.  

Ministerstwo Zdrowia prowadzi 
konkurs na prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfika-
cji. Według publicznych deklaracji, 
swoje kandydatury złożyli m.in. 
dotychczasowy prezes Roman 
Topór-Mądry i były wiceminister 
Krzysztof Łanda. 

DOZ S.A. postanowił wystąpić ze 
Związku Pracodawców Aptecznych 
PharmaNET. Jednocześnie rezygna-
cję z funkcji członka zarządu Phar-
maNET złożyła Bożena Szymańska, 
która reprezentowała tam firmę. 
Chcemy bardziej aktywnie wziąć 
udział w debacie publicznej — tłu-
maczy decyzję spółka.

Bernard Waśko zrezygnował ze sta-
nowiska wiceprezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 
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Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z przekazaniem do 
Sejmu RP projektu nowelizacji 
ustawy o Funduszu Medycznym, 
zwracamy się w imieniu organi-
zacji pacjentów o wprowadzenie 
korekty przepisów dotyczących 
funkcjonowania programu ra-
tunkowego dostępu do techno-
logii lekowych (RDTL). 

Ustawa o Funduszu Medycznym 
zmieniła system ratunkowego dostępu 
do technologii lekowych. Jest to pro-
gram służący wsparciu pacjentów w wy-
jątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, 
którzy nie mają dostępu do skutecznej 
i bezpiecznej opcji terapeutycznej w ra-
mach standardowych procedur refunda-
cyjnych. Doceniamy zwiększenie liczby 
chorych korzystających z tego programu 
oraz rosnącą wartość świadczeń finan-
sowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia w ostatnich miesiącach. To po-
zytywne zjawiska.

Niemniej wdrożenie ustawy o Funduszu 
Medycznym przyniosło również wpro-
wadzenie przepisów powołujących 
wykaz technologii lekowych niepodle-
gających finansowaniu w ramach RDTL. 
Na początku lipca wykaz obejmował 
ponad 130 pozycji. Katalog przesłanek 
powodujących automatyczne uzupeł-
nienie tego wykazu zawiera wydanie 
negatywnej rekomendacji Prezesa 
Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji w ramach postępowa-
nia refundacyjnego. Przypominamy, że 
taka decyzja Prezesa może zostać wy-
dana wyłącznie na podstawie przesła-
nek ekonomicznych, co dyskryminuje 
polskich pacjentów w dostępie do naj-
nowszych technologii lekowych. Z peł-
ną odpowiedzialnością stwierdzamy, 
że jest to obecnie najbardziej niezrozu-
miały przepis regulujący dostęp do le-
czenia dla naszych pacjentów. Utrwala 
przedmiotową pozycję pacjentów w sy-
stemie, który uniemożliwił finansowanie 
terapii dla wielu pacjentów, w tym dzie-

ci oraz chorych z chorobami 
nowotworowymi, rzadkimi 
oraz przewlekłymi. 

Wielokrotnie zdarzało się, że 
nie podlegały finansowaniu 
w ramach RDTL terapie, dla 
których ostatecznie pacjenci 
uzyskali dostęp w ramach 
publicznego systemu ochro-
ny zdrowia, czyli refundacji. 
Wcześniej jednak przez wiele 

miesięcy nie mogli korzystać z leków 
o udowodnionej skuteczności w ra-
mach zwyczajnych procedur refunda-
cyjnych, lecz również byli pozbawieni 
możliwości skorzystania z tej nadzwy-
czajnej ścieżki. W podobnej sytuacji 
znajdują się obecnie setki pacjentów, 
dla których jedyną szansą pozostają 
zbiórki publiczne, co jest rażąco nie-
zgodne z Pańskimi intencjami, dekla-
rowanymi w trakcie prac nad ustawą 
w 2020 r. Jesteśmy głęboko przekona-
ni, że nie była to intencja projektodaw-
cy tego rozwiązania.

Wobec przedstawionej sytuacji, plano-
wanym rozpoczęciem prac nad nowe-
lizacją ustawy o Funduszu Medycznym 
w Sejmie, apelujemy o zmianę prze-
pisów dotyczących funkcjonowania 
programu ratunkowego dostępu do 
technologii lekowych. W szczególności 
prosimy o wykreślenie lub głęboką mo-
dyfikację przepisów regulujących wykaz 
technologii lekowych niepodlegających 
finansowaniu w ramach RDTL. W ostat-
nim roku wielu pacjentów nie mogło 
otrzymać dostępu do ratującej życie te-
rapii, nie zdążyli również zebrać ogrom-
nych dla nich kwot w ramach zbiórek 
publicznych. 

Liczymy na wypracowanie odpowied-
nich rozwiązań dla polskich pacjentów.

Z wyrazami szacunku, Katarzyna Lisowska, 
Stowarzyszenie Hematoonkologiczni

(w imieniu 17 sygnatariuszy — organizacji 
pacjentów)
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Gabinety psychiatryczne doświadczają szturmu. Poza zaburzeniami de-
presyjnymi, lękowymi, snu i odżywiania, zwiększa się skala problemu uza-
leżnień – również od leków, ponieważ coraz częściej leczymy się sami. 
Według najnowszych badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii ponad 
25 proc. dorosłych Polaków będzie borykać się z różnego rodzaju prob-
lemami psychicznymi. Tymczasem wdrażanie opracowanego kilka lat 
temu planu reformy polskiej psychiatrii wydaje się zwalniać. 
Po ubiegłorocznych roszadach w składzie Rady Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego powołany został nowy zespół mający kontynuować reformę. 
Jednak o efektach jego pracy niewiele wiadomo. Ministerstwo Zdrowia 
odtrąbiło sukces, dwukrotnie zwiększając nakłady na opiekę psychia-
tryczną dzieci i młodzieży, ale zapaść trwa nadal. Siła nabywcza tych 
środków nieustannie maleje m.in. przez rosnącą inflację. 
Znacznie większym problemem jest zderzenie nowej strategii z modelem 
organizacyjno-finansowym NFZ, który nie przystaje do założeń reformy 
i nadal najbliżej mu do archaicznego, scentralizowanego systemu ochro-
ny zdrowia psychicznego. 

Przedstawiciele MZ oświadczyli na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego, 
że rezygnują z krytykowanych od roku planów utworzenia Agencji Roz-
woju Szpitali, wprowadzania kryteriów kwalifikacji i egzaminów dla dy-
rektorów szpitali. Z całego projektu, od roku zaciekle bronionego przez 
ministra i jego podwładnych, pozostanie pomysł dofinansowania tych 
szpitali, które sobie nie radzą finansowo.   
Ciśnie się na usta pytanie — kto to wszystko wymyślił? A drugie, waż-
niejsze — kto na tym straci, a kto zyska? 
A propos punktu pierwszego, coraz więcej jaskółek zapowiada 
zmiany kadrowe w resorcie, właściwie nieuniknione w obliczu nad-
ciągających wyborów. Muszą one nastąpić nie tylko z powodów 
merytorycznych, takich jak przegrana próba sił ze szpitalami. Zmia-
ny wymuszą stratedzy, przygotowujący kampanię wyborczą. Oni 
doskonale wiedzą, kto jest obciążeniem dla  rządzącej ekipy, a dzię-
ki komu słupki poparcia wzrosną.  
Zyski zaksięgują samorządy, prowadzące szpitale. W roku wyborczym 
mogą liczyć na subwencje, dotacje, programy wsparcia i tym podob-
ne metody przelewania pieniędzy przez rząd. Wszystko po to, aby zła 
kondycja szpitali nie przełożyła się na gorsze wyniki wyborcze. Co też 
oznacza, że na najbliższy czas w tzw. systemie zapanuje status quo. 
Czyli powrót na z góry upatrzone pozycje i odwoływanie kolejnych 
kontrowersyjnych pomysłów.  

Z GÓRY UPATRZONE POZYCJE

REFORMA POLSKIEJ PSYCHIATRII  
PO STAREMU

ZLIKWIDUJMY „CZARNĄ LISTĘ”

Krzysztof Jakubiak

Malwina 
Uzarowska

WYKRES NUMERUMEM NUMERU 

Poznaj Svante Paabo, laureata Nagrody Nobla 2022 w dziedzinie Poznaj Svante Paabo, laureata Nagrody Nobla 2022 w dziedzinie 
medycyny. Jego ojciec zdobył ją dokładnie 40 lat wcześniejmedycyny. Jego ojciec zdobył ją dokładnie 40 lat wcześniej

Katarzyna Lisowska



4 MODERN HEALTHCARE INSTITUTE  listopad 2022

HEMATOLODZY WSKAZUJĄHEMATOLODZY WSKAZUJĄ     PRIORYTETY REFUNDACYJNE     PRIORYTETY REFUNDACYJNE

TOP TEN HEMATO 2022

Na podstawie głosowania 23 czołowych polskich hematologów, konsultantów i szefów klinik, powstała druga lista 
priorytetów refundacyjnych TOP TEN HEMATO 2022. Listę tworzy dziesięć najbardziej potrzebnych terapii, które 
jeszcze nie są objęte refundacją, uszeregowanych według liczby punktów i liczby wskazań w badaniu ankietowym. 
Na czele listy znalazły się dwa inhibitory kinazy Brutona oraz bispecyficzne przeciwciało monoklonalne.

Lista terapii, potrzebnych do leczenia pacjentów z nowotworami krwi, które jak 
najszybciej powinny zostać objęte refundacją, powstała na podstawie ankiet wy-
pełnionych przez 23 czołowych polskich ekspertów. Byli wśród nich konsultanci 

wojewódzcy i konsultant krajowa, liderzy towarzystw naukowych oraz szefowie 
klinik hematologicznych. W sumie 23 osoby oddały głosy na 26 terapii, które do-
tychczas nie są finansowane przez NFZ.

PROFESOR EWA LECH-MARAŃDA:
konsultant krajowa w dziedzinie hematologii
dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

W większości nowotworów krwi obserwujemy indywi-
dualizację leczenia, czyli dostosowywanie terapii do 
czynników ryzyka zależnych od choroby i od pacjenta. 

Ważne jest, aby z jednoczesnym dostępem do nowoczesnego leczenia 
postępował również rozwój nowoczesnej diagnostyki, tak aby już na po-
czątku leczenia można było określić, w jakiej grupie ryzyka genetycznego 
znajduje się pacjent. W ciągu ostatnich 4 lat refundacją zostało objętych 
30 nowych wskazań w hematologii. Można powiedzieć, że weszliśmy 
w nową epokę, jeśli chodzi o dostępne metody leczenia dla chorych 
na nowotwory krwi w Polsce. To na pewno pozwala z nadzieją spojrzeć 
w przyszłość.

Na tegorocznej liście TOP 10 HEMATO 2022 znalazło się wiele inno-
wacyjnych terapii. Pierwszy lek na liście — akalabrutynib i drugi — ibruty-
nib, zebrały odpowiednio 206 i 189 punktów. To jednoznacznie wskazuje, 
jakie są najważniejsze potrzeby refundacyjne. Na czwartym miejscu zna-
lazł się zanubrutinib z 83 punktami. Leki te należą do grupy inhibitorów 
kinazy Brutona (inhibitory BTK).

Warto wspomnieć, że ibrutynib i akalabrutynib znalazły się również 
na czołowych miejscach poprzedniej listy, TOP 10 HEMATO 2020, więc 
można powiedzieć, że to są ciągle nasze najpilniejsze, „zaległe” potrzeby. 
Ibrutynib nie jest już nowym lekiem jeśli chodzi o jego rejestrację, nato-
miast dopiero w ubiegłym roku podmiot odpowiedzialny złożył wniosek 
refundacyjny we wskazaniu na które najbardziej czekamy — tj. w pierw-
szej linii leczenia dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wyso-
kiego ryzyka, czyli z mutacją w genie TP53 lub z niezmutowanym genem 
kodującym region zmienny łańcucha ciężkiego immunoglobulin.

Również w ubiegłym roku został złożony wniosek refundacyjny dla 
akalabrutynibu, zarówno w pierwszej linii leczenia dla chorych na prze-
wlekłą białaczkę limfocytową wysokiego ryzyka, jak również dla pacjen-
tów z chorobą oporną lub nawrotową. Z kolei zanubrutinib, który znalazł 

się na 4. pozycji listy TOP 10 HEMATO — to najnowszy lek z grupy inhibi-
torów kinazy BTK. Rejestrację EMA uzyskał w roku 2021 do leczenia cho-
rych na makroglobulinemię Waldenstroma (rzadki nowotwór) zarówno 
w pierwszej linii leczenia w przypadku pacjentów, którzy nie kwalifikują się 
do immunochemioterapii, jak i dla pacjentów z opornością lub nawrotem 
choroby. Warto też wspomnieć, że zanubrutinib ma jeszcze jedną najnow-
szą rejestrację z 2022 roku, a mianowicie jest rekomendowany u chorych 
z rozpoznaniem nawrotowego lub opornego chłoniaka strefy brzeżnej.

Trzy wymienione przeze mnie leki — akalabrutynib, ibrutynib, zanibru-
tinib — zajmują na liście TOP 10 HEMATO pierwszą, drugą i czwartą po-
zycję. Są to leki niezwykle skuteczne, w porównaniu z chemioterapią czy 
immunochemioterapią, gdyż pozwalają na uzyskanie wyższego odsetka 
remisji oraz istotnego wydłużenia czasu do progresji choroby. Mamy na-
dzieję, że trwające procesy refundacyjne dla ibrutynibu I akalabrutynibu 
rozstrzygną się wkrótce pozytywnie i leki będą dostępne dla chorych na 
przewlekłą białaczkę limfocytową i dla chorych na chłoniaka z komórek 
płaszcza. 

PROFESOR SEBASTIAN GIEBEL
prezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków
kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohema-
tologii, Narodowy Instytut Onkologii, oddział w Gli-
wicach

Trzeci na liście mosunetuzumab reprezentuje nieco inną grupę leków. 
Jest to tak zwane przeciwciało bispecyficzne, czyli cząsteczka, któ-
ra z jednej strony łączy się z antygenem na komórce nowotworowej, 
a z drugiej strony — z limfocytem T, czyli komórką naszego układu od-
pornościowego. W ten sposób limfocyty T są angażowane do walki z ko-
mórką, która ma cechę nowotworu. Mosunetuzumab rozpoznaje nowo-
twory z antygenem CD20, tj. większość chłoniaków B-komórkowych. 
Jego skuteczność wykazano szczególnie w odniesieniu do chorych na 

TOP TEN HEMATO 2022

substancja czynna nazwa handlowa wskazania suma punktów liczba głosów

 1 acalabrutinib Calquence przewlekła białaczka limfocytowa, chłoniak z komórek płaszcza 206 23

 2 Ibrutinib Imbruvica przewlekła białaczka limfocytowa w pierwszej linii leczenia,  
chłoniak z komórek płaszcza

189 21

 3 mosunetuzumab Lunsumio chłoniaki nie Hodgkina 97 17

 4 zanubrutinib Brukinsa chłoniak z komórek płaszcza, makroglobulinemia Waldenstroma 93 17

 5 ciltacabtagene autoleucel Carvykti szpiczak plazmocytowy 86 16

 6 asciminib Scemblix przewlekła białaczka szpikowa 75 14

 7 tafasitamab-cxix Monjuvi chłoniak rozlany z dużych komórek B 64 14

 8 ivosidenib Tibsovo ostra białaczka szpikowa 58 14

 9 selinexor Nexpovio szpiczak plazmocytowy 57 11

10 isatuximab-irfc Sarclisa szpiczak plazmocytowy 50 10
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nawrotowe i oporne na leczenie chłoniaki grudkowe. To właśnie w tym 
wskazaniu został on zarejestrowany.

Natomiast pozycja numer pięć — ciltakabtagen autoleucel — to 
przedstawiciel CAR-T cells, czyli najbardziej zaawansowanej formy im-
munoterapii komórkowej. Z krwi pacjenta pobiera się metodą leukaferezy 
jego limfocyty T. Poza organizmem są one modyfikowane genetycznie, 
tj. za pomocą wektorów wirusowych wprowadza się do nich gen, który 
koduje receptor pozwalający rozpoznać cechę (antygen) na powierzchni 
komórki nowotworowej. Po odpowiedniej stymulacji i namnożeniu ko-
mórki CAR-T oddaje się pacjentowi w formie infuzji dożylnej. Odnajdują 
one i niszczą nowotwór, pozostając w organizmie pacjenta jako żywy lek.

Pierwsze produkty typu CAR-T cells zostały zarejestrowane w le-
czeniu chorych na agresywne chłoniaki B-komórkowe  i ostrą białaczkę 
limfoblastyczną. Mamy już swoje własne doświadczenia w zakresie sto-
sowania tych pierwszych terapii CAR-T cells, refundowanych od 1 wrześ-
nia ubiegłego roku w leczeniu białaczki lmfoblastycznej, a jeżeli chodzi 
o chłoniaki agresywne — od 1 maja tego roku. Trzecim najistotniejszym 
wskazaniem jest szpiczak plazmocytowy — choroba, która jakkolwiek jest 
podatna na różnego rodzaju formy terapii, to jednak pozostaje chorobą 
nieuleczalną. 

I właśnie ciltakabtagen autoleucel wydaje się  u części chorych na 
szpiczaka plazmocytowego stwarzać szansę na trwałe wyeliminowanie 
komórek nowotworowych tj. doprowadzić do wyleczenia. Póki co jego 
dostępność jest niewielka, ograniczona głównie do  USA, a w Europie 
ośrodki dopiero przygotowują się do jego stosowania. W Polsce w nie-
których klinikach ciltakaptagen autoleucel jest stosowany w ramach ba-
dań klinicznych. Spodziewamy się, że w 2023 jego dostępność na rynku 
będzie większa, z korzyścią dla naszych pacjentów.

PROFESOR IWONA HUS
prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Trans-
fuzjologów, kierownik Kliniki Hematologii, Centralny 
Szpital Kliniczny MSWiA

Szósty na liście asciminib — to bardzo potrzebny lek, 
stosunkowo nowa rejestracja — amerykańska FDA 

w 2021 roku, europejska EMA — to rok 2022. Jest zarejestrowany dla cho-
rych na przewlekłą białaczkę szpikową, u których zastosowano dwa lub 
więcej inhibitorów kinazy tyrozyny albo którzy mają mutację T315/I, któ-
ra wiąże się z opornością na wiele tych cząsteczek, które stosowaliśmy 
wcześniej. Lekiem, który działa u chorych z tą mutacją jest na przykład 
ponatinib, który obarczony jest niestety kardiotoksycznością, dlatego sto-
sujemy obecnie mniejsze dawki tego leku, dzięki czemu tolerancja jest 
lepsza. Znaczenie asciminibu wiąże się też z tym, że ma nieco inny me-
chanizm działania — jako pierwszy lek z grupy inhibitorów kinazy działa 
przez wiązanie z kieszonką mirystoilową białka BCR-ABL1. I w związku 
z tym jest skuteczny w sytuacji, kiedy te inne leki nie działają. Badanie 
rejestracyjne wykazało i większe odsetki odpowiedzi, i dłuższy czas utrzy-
mywania się większej odpowiedzi molekularnej w porównaniu do bosuti-
nibu Dlatego jest to lek, na który czekamy.

Pozycja numer siedem — to tafasitamab, przeciwciało monoklonal-
ne skierowane przeciw cząsteczce CD19. To jest ta cząsteczka, przeciw 
której również skierowany jest chimerowy receptor na limfocytach T 
(terapia CAR-T). Przeciwciała monoklonalne, które aktualnie stosujemy, 
są skierowane przede wszystkim przeciw cząsteczce CD20. Tafasitamab 
cechuję zwiększona aktywność wiązania z receptorem FC. Ten lek jest 
zarejestrowany w leczeniu chorych na oporną nawrotową postać chło-
niaka DLBCL, może to być również postać transformowana z chłoniaka 
grudkowego. Badanie rejestracyjne dotyczyło terapii skojarzonej z lena-
lidomidem, stosowanej była przez rok, a następnie podawany był sam 
tafasitamab. Odnotowano ponad 56% odpowiedzi, a czas utrzymywania 
się tej odpowiedzi — to ponad 43 miesiące. To jest również nieco inna 
niż znaliśmy wcześniej metoda leczenia chorych na oporną nawrotową 
postać chłoniaka DLBCL.

Pozycja numer osiem — to ivosidenib, czyli kolejny lek małocząstecz-
kowy. Leki małocząsteczkowe — to drugi kierunek rozwoju, oprócz im-

munoterapii, o której bardzo dużo rozmawiamy. Ivosidenib uzyskał re-
jestrację przez FDA i EMA w bieżącym roku, czyli 2022. Jest inhibitorem 
IDH1 — to kolejna terapia celowana molekularnie u chorych na ostrą bia-
łaczkę szpikową, dla pacjentów, którzy nie mogą być zakwalifikowani do 
leczenia intensywnego. Lek został zarejestrowany w połączeniu z azacy-
tydyną, ponieważ był tak stosowany w badaniu klinicznym. Wyniki bada-
nia wykazały, że  czas wolny od zdarzeń był istotnie dłuższy w porówna-
niu do ramienia kontrolnego. Całkowite przeżycie również było dłuższe. 
A zatem dla tej grupy chorych na ostrą białaczkę szpikową mamy kolejną 
terapię celowaną molekularnie.

PROFESOR KRZYSZTOF GIANNOPOULOS 
kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Pozycje dziewięć i dziesięć — to są leki dotyczące 
szpiczaka, które były rejestrowane w grupach pacjen-

tów wcześniej leczonych innymi terapiami. To bardzo ważna informacja, 
że mamy nowe możliwości leczenia chorób, które nadal, mimo stosowa-
nia różnych leków, są chorobami nawrotowymi. Przedłużenie przeżycia 
chorych na szpiczaka plazmocytowego zależy od kumulacji kolejnych 
linii leczenia. Wiemy, że skuteczność każdej z linii leczenia będzie się 
skracała, ale sumarycznie ona będzie powodowała wydłużenie przeżycia 
pacjentów.

Pozycja dziewiąta, czyli selinexor — to drobnocząsteczkowy inhibi-
tor eksportyny. Eksportyna nie jest białkiem wyjątkowo charakteryzują-
cym szpiczaka, występuje również w innych nowotworach. Wiemy, że 
selinexor jest badany również w chłoniakach, w guzach litych i zapewne 
kolejne rejestracje będą dotyczyły tych innych wskazań. Zahamowanie 
eksportyny prowadzi do apoptozy komórek nowotworowych. Na razie 
rejestracja dotyczy dwóch wskazań. Pierwsza grupa chorych — to pa-
cjenci pentaoporni, którzy stanowią wyjątkowe wyzwanie, ponieważ są 
oporni na pięć wcześniejszych grup terapeutycznych. Zastosowanie se-
linexoru w połączeniu ze sterydami powodowało odpowiedź u co naj-
mniej 25 proc. pacjentów.

Druga rejestracja dotyczy pacjentów na wcześniejszych liniach lecze-
nia, czyli selinexor w połączeniu ze schematem VD. Wyniki badania Bo-
ston pokazały, że redukcja ryzyka progresji chorych w przypadku dodania 
selinexoru do schematu VD wynosi około 30 proc. Czyli oznacza kolejne 
przejście ze schematów dwulekowych na trójlekowe. Warto zaznaczyć 
wygodę stosowania selinexoru — to jest lek tabletkowy, doustny, który 
rzeczywiście może być dobrym uzupełnieniem innych schematów tera-
peutycznych. 

Ostatnia cząsteczka — to isatuximab, przeciwciało monoklonalne an-
ty-CD38, również zarejestrowany w dwóch połączeniach. Isatuximab jest 
cząsteczką chimeryczną. Mechanizm działania jest taki sam, jak innych 
przeciwciał monoklonalnych, czyli aktywacja zarówno pośrednich, jak 
i bezpośrednich mechanizmów immunologicznych, które będą dążyły do 
śmierci komórki. Isatuximabu jest stosowany w połączeniu z pomalido-
midem i deksametazonem, czyli z immunomodulującym lekiem nowszej 
generacji oraz sterydem, który w schematach leczenia chorych na szpi-
czaka plazmocytowego jest nadal skuteczny. To połączenie powodowało 
redukcję ryzyka progresji o ponad 40 proc., czyli skuteczność była pra-
wie dwukrotnie większa niż pomalidomidu z deksametazonem. Obecnie 
mamy możliwość wzmocnienia tego efektu przez dodanie bortezomibu. 
Natomiast przeciwciało monoklonalne jest skuteczniejsze — to nowo-
cześniejsza forma leczenia, a dodatkowo jest rzadziej stosowana we wle-
wie dożylnym. Zapewne kolejne zmiany będą dotyczyły zmiany z formy 
dożylnej na podskórną.

Opublikowano także wyniki badania, gdzie porównywano schemat 
KD, czyli karfilzomib, deksametazon z dołączeniem isatuximabu. Sche-
mat trójlekowy był stosowany już od pierwszego nawrotu i dowiedziono 
jego wysoką skuteczność. Myśląc o polskim programie lekowym, w któ-
rym mamy schemat KD dostępny dla polskich pacjentów — czemu nie 
zwiększyć skuteczności prawie dwukrotnie, dodając isatuximab do tego 
schematu leczenia?
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DĄŻYMY DO TEGO,  
żeby szpiczak plazmocytowy stał się chorobą przewlekłą

WYWIADOWNIA

— Czym jest szpiczak plazmocytowy i jak licz-
nej grupy mieszkańców Polski on dotyczy?
Dr Dominik Dytfeld — Jest to nowotwór ukła-
du chłonnego, jeden z częstszych nowotwo-
rów hematologicznych. Z perspektywy innych 
nowotworów nie jest aż tak częsty — rozpo-
znawalność szacuje się na 2-2,5 tys. przypad-
ków rocznie. Szacuje się również, że obecnie 
populacja chorych w Polsce wynosi ok. 12 tys. 

— Kogo najczęściej dotyka ta choroba?
— Zasadniczo jest to choroba osób starszych, 
z medianą zachorowań ok. 70. roku życia. 
Choć jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obecnie 
sześćdziesięcioparolatek wcale nie jest osobą 
starą, to powiedziałbym, że szpiczak plazmocy-
towy jest chorobą osób dojrzałych. 

— Jak się leczy chorych na szpiczaka pla-
zmocytowego zgodnie z europejskimi stan-
dardami?
— Leczenie tej choroby jest o tyle skompliko-
wane, że z definicji jej się nie da wyleczyć i od 
samego początku należy planować leczenie 
sekwencyjne. To znaczy, że na początku po-
dajemy jakąś chemioterapię, wiedząc, że 
ona wcześniej czy później przestanie 
działać i będziemy musieli zastoso-
wać kolejną i kolejną, i kolejną… 

Postęp, który się dokonuje w le-
czeniu szpiczaka, polega na tym, 
że pojawiają się coraz to nowsze 
chemioterapie, z jednej strony co-
raz silniejsze, z drugiej — coraz 
bezpieczniejsze. Dzięki temu 
możemy albo intensyfikować 
leczenie na poszczególnych 
etapach choroby, albo dokładać 
kolejne chemioterapie — linia IV, V, 
itd. Leczenie staje się coraz bardziej 
skomplikowane, bo leków przybywa, 
przez co planowanie terapii nie jest już 
proste i banalne. 

Rekomendacje ESMO, czyli Euro-
pejskiego Towarzystwa Onkologii 
Klinicznej, bądź Międzynarodowej 
Grupy ds. Szpiczaka Plazmocy-
towego (IMWG) pomagają 
w sposób jak najbardziej 
optymalny dobierać 
terapie w kolejnych 
fazach choroby, 
ale w dużej 
mierze jest 
to uzależ-

Program lekowy dla chorych na szpiczaka plazmocytowego stale jest rozszerzany, dostępność do leków jest 
coraz lepsza, ale wciąż gorsza niż w przeciętnym kraju europejskim. — Sytuacja się poprawia, ale uważam, 
że ciągle zostaje nam jakieś 5 lat zaległości do aktualnych rekomendacji międzynarodowych — mówi 
dr hab. n. med. Dominik Dytfeld z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Szpiku Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu.

nione od specyfiki ośrodka, dostępności leków, 
stanu biologicznego i genetycznego chorego. 
Generalnie leczenie jest dość skomplikowane, 
złożone.
— Czy polski program lekowy dla chorych na 
szpiczaka plazmocytowego (B.54) stwarza 
możliwości leczenia zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi?
— Niestety nie. Rejestracja poszczególnych te-
rapii jest dużo szersza niż możliwości, jakie da-
je program lekowy. Chociaż muszę przyznać, 
że poprawia się dostęp do leków, ale ciągle jest 
suboptymalny, gorszy niż w przeciętnym kraju 
europejskim, takim jak Czechy czy Rumunia. 

Na przykład w I linii powinien być stosowa-
ny daratumumab, przeciwciało monoklonalne, 
które jest dobre i bezpieczne. My możemy go 
stosować od II, a właściwie III linii, w najsłab-
szej kombinacji, podczas gdy na świecie 
stosuje się go w I linii. Inne leki są dostępne 
w Polsce dopiero od III linii, a mogłyby być od 
II. Kombinacje dla chorych z opornym szpicza-
kiem też nie są optymalne. Brakuje silniejszej 
terapii dla chorych z opornym szpiczakiem, 

w tym szczególnie leków biologicznych 
takich jak izatuksymab, który jest zareje-

strowany do stosowania w połączeniu 
z pomalidomidem lub karfilzomibem. 
Lek niestety nie jest dostępny w ogó-
le. 

— Specyfiką tej choroby jest to, że 
w którymś momencie pojawia się 

oporność. Co wtedy?
— Przebieg szpiczaka plazmo-
cytowego to cykl nawrotów 

i remisji. Jeżeli choroba powraca 
szybko, tzn. w ciągu kilku miesięcy 
po zakończeniu leczenia określo-
nym schematem lub postępuje 
w trakcie leczenia, to uznaje się, 
że pacjent jest oporny na dany lek. 
Wtedy powinno się zastosować inne 

leki i inne schematy, w ramach kolej-
nej linii leczenia. 

— Co jest potrzebne, żeby poprawić roko-
wanie chorych na opornego, nawrotowego 

szpiczaka mnogiego?
— Tych elementów jest dużo, ale to, 

co jest najważniejsze — w moim 
przekonaniu — to zwiększenie 

dostępności do leków. Ta 
dostępność powinna być 

taka, jak obejmuje reje-

stracja. Czyli Europejska Agencja Leków (EMA) 
zatwierdza daną chemioterapię i polski lekarz 
w porozumieniu z pacjentem taką chemiote-
rapię może zastosować. Nie tylko chodzi o to, 
że nowe chemioterapie są skuteczniejsze, ale 
przez to, że armamentarium mielibyśmy więk-
sze, moglibyśmy tak dobrać chemioterapię, że-
by ona była dla pacjenta jak najskuteczniejsza 
i najwygodniejsza. Można np. wybrać wariant 
nieco mniej skuteczny, ale całkowicie doustny, 
np. dla osób starszych. Można wybrać wariant 
bardziej intensywny dla młodszych chorych, 
u których musimy walczyć o trochę więcej. Im 
więcej będziemy mieli tych narzędzi, tym for-
muła terapii będzie lepsza — nie tylko skutecz-
niejsza, ale również wygodniejsza dla pacjenta. 

— Terapia trójlekowa — dlaczego ma takie 
znaczenie?
— Trójlekowa czy ostatnio nawet czterolekowa. 
Kiedyś był taki paradygmat, że leczenie trójle-
kowymi terapiami jest lepsze niż dwulekowe. 
To jest prawda i to funkcjonuje cały czas, nato-
miast pojawiły się już chemioterapie czterole-
kowe, które są lepsze od trójlekowych. Jest to 
możliwe, bo nowoczesne leki są bezpieczne. 
Mam na myśli przeciwciała monoklonalne, czy-
li substancje biologiczne, które praktycznie nie 
zwiększają toksyczności, a zwiększają skutecz-
ność leczenia. Przykładem jest wspomniany 
już izatuksymab, który zwiększa efektywność 
stosowanych już terapii dwulekowych (PD, 
czyli pomalidomid i deksametazon oraz KD, 
czyli karfilzomib i deksametazon) bez wpływu 
na toksyczność. Intensywność terapii zwiększa 
się, bo toksyczność poszczególnych leków jest 
mniejsza. Terapie złożone, szczególnie trójle-
kowe są aktualnie standardem leczenia szpi-
czaka plazmocytowego i są rekomendowane 
w wytycznych klinicznych w terapii pacjentów 
opornych i nawrotowych.

— Szpiczak z choroby nieuleczalnej staje się 
powoli chorobą przewlekłą. Jak długo może 
żyć chory na szpiczaka plazmocytowego, je-
żeli jest dobrze leczony? 
— To jest niezmiernie trudne pytanie. Dążymy 
do tego, żeby ta choroba była przewlekła, 
ale nie u wszystkich chorych jest to możliwe 
z racji trochę gorszego dostępu do leków, ale 
też samej biologii choroby, bo koniec końców 
ona z nami wygrywa. Ale myślę, że przy opty-
malnym leczeniu w przypadku dużego odsetka 
pacjentów możemy mówić o przeżyciach wie-
loletnich, nawet sięgających 20 lat. 

Przy optymalnym 
leczeniu w przy-
padku dużego 
odsetka pacjen-
tów możemy 
mówić o przeży-
ciach wielolet-
nich, nawet się-
gających 20 lat.



7 MODERN HEALTHCARE INSTITUTE

WYWIADOWNIA

Jeśli zastosujemy 
skuteczną terapię 
na samym po-
czątku, to wydłu-
żamy czas wolny 
od progresji, 
a w konsekwencji
istotnie wydłuża-
my życie chorym

— W ostatnich latach nastąpił olbrzymi po-
stęp w leczeniu przewlekłej białaczki limfocy-
towej (CLL). Dzięki czemu został osiągnięty?
Prof. Tomasz Wróbel — Postęp wiedzy na temat 
mechanizmów tej choroby spowodował, że 
pojawiło się sporo nowych leków, które zupełnie 
zmieniły krajobraz terapeutyczny przewlekłej bia-
łaczki limfocytowej. Te leki to są tzw. terapie ce-
lowane. W leczeniu CLL praktycznie odchodzimy 
od klasycznej chemioterapii, która była podstawą 
leczenia tej choroby przez wiele lat. W tej chwili 
mamy przynajmniej dwie grupy cząsteczek, które 
zrewolucjonizowały sposób leczenia tej cho-
roby. Jedna z nich to inhibitory kinazy Brutona 
(inhibitory BTK), druga to inhibitory BCL-2. Te leki 
okazały się na tyle skuteczne, że obecnie są klu-
czowe w leczeniu tej białaczki. 

— Dlaczego w terapii CLL niezmiernie ważne 
jest stosowanie najskuteczniejszego leczenia 
już na początku choroby?
— Przewlekła białaczka limfocytowa jest cho-
robą nieuleczalną. Ale to, że jest chorobą 
nieuleczalną, nie znaczy, że pacjent musi z jej 
powodu umrzeć. Cukrzyca też jest chorobą 
nieuleczalną, ale chorzy przyjmują insulinę 
i żyją lata. Nadciśnienie tętnicze również jest 
chorobą nieuleczalną, a chory musi zażywać 
leki, żeby kontrolować ciśnienie. W przewle-
kłej białaczce limfocytowej jest podobnie. 
Jeśli zastosujemy skuteczną terapię na samym 
początku, to wydłużamy czas wolny od pro-
gresji, a w konsekwencji istotnie wydłużamy 
życie chorym, ponieważ choroba będzie pod 
kontrolą. Pacjent zażywający skuteczne leki 
nie ma objawów związanych z chorobą. 
— Wśród pacjentów z przewlekłą białaczką 
limfocytową są tacy, u których występują złe 
czynniki rokownicze — mutacja TP53, delecja 
17p i niezmutowany status genów IGHV. Jak 
im można pomóc?
— Przewlekła białaczka limfocytowaz biolo-
gicznego punktu widzenia jest chorobą zróż-
nicowaną. Są pacjenci, u których przebiega 
ona łagodniej i są tacy, u których występują 
wspomniane przez panią czynniki ryzyka. Spo-
śród nowych terapii uważa się, że inhibitory 
kinazy Brutona są bardziej skuteczne u chorych 
z delecją chromosomu 17 czy mutacją TP53. 
Podobnie jest ze statusem mutacji IGHV — pa-
cjenci z niezmutowanym IGHV lepiej odpowia-
dają na terapię inhibitorami BTK.

Tak więc w obrębie CLL mamy heterogen-
ny obraz pacjentów, u których choroba potrafi 

być mniej lub bardziej agresywna. Dlatego tak 
istotne jest, żeby dostęp do leków był jak naj-
szerszy, byśmy mogli wybrać optymalną tera-
pię dla danego chorego.

— Inhibitory kinazy Brutona — ibrutynib 
i akalabrutynib — czekają na refundację. Czy 
już od I linii?
— Tak byłoby najlepiej. Zalecenia europejskie 
i amerykańskie wyraźnie wskazują, że ta for-
ma terapii powinna być stosowana w I linii, 
szczególnie u chorych, którzy mają niekorzyst-
ne czynniki ryzyka genetycznego. Byłoby to 
z pewnością cenne uzupełnienie tego, co jest 
w tej chwili dostępne w Polsce. Mamy refundo-
wany w I linii wenetoklaks dla części pacjentów 
i to jest bardzo dobrze, natomiast komplemen-
tarną metodą leczenia czy też poszerzeniem 
spektrum naszych możliwości byłoby zastoso-
wanie ibrutynibu czy akalabrutynibu w I linii.

— Ibrutynib jest najwcześniej zarejestrowa-
nym, bo w 2014 r. inhibitorem kinazy Bruto-
na, a więc wiadomo o nim najwięcej, bo jest 
stosowany najdłużej ze wszystkich leków 
tej grupy. Jakie jest jego działanie? Którzy 
chorzy odniosą z niego największą korzyść 
w I linii leczenia?
— Można powiedzieć, że ibrutynib był prze-
łomowym lekiem, bo zmienił sposób my-
ślenia o CLL i jej leczenie. Jest to terapia 
skuteczna, pozwalająca na długotrwałą 
kontrolę choroby. Którzy pacjenci 
skorzystają z terapii ibrutynibem? 
Tak naprawdę wszyscy z przewlekła 
białaczką limfocytową. Jednak gdy-
byśmy mieli wybierać, czy ograniczać 
populację pacjentów, to oczywiście 
wybieralibyśmy tych z niekorzystny-
mi czynnikami ryzyka genetycznego, 
o których mówiliśmy wcześniej, czyli 
z delecją 17p, mutacją TP53, z niezmu-
towanym IGHV. 

Jest to terapia doustna, może być 
prowadzona ambulatoryjnie, co ma duże 
znaczenie, bo nie wymaga hospitalizacji pa-
cjentów. To ułatwia prowadzenie leczenia. 

— O jakie zmiany w programie lekowym 
dla pacjentów z przewlekłą białaczką lim-
focytową wnioskuje środowisko hematolo-
gów i hematoonkologów?
— Tą najbardziej niezaspokojoną potrzebą, 
czy też tym, na co najbardziej czekamy, jest 

właśnie dostęp do inhibitorów BTK w I li-
nii, zarówno ibrutynibu jak i akalabrutynibu. 
W tym aspekcie leczenia CLL odstajemy 
od innych krajów europejskich. Zalecenia 
wyraźnie wskazują, że inhibitory kinazy Bru-
tona oraz wenetoklaks stanowią podstawę 
leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej.  
Zatem szerszy dostęp do tych leków jest 
najbardziej potrzebny chorym na przewlekłą 
białaczkę limfocytową.

Inhibitory kinazy BrutonaInhibitory kinazy Brutona
pilnie potrzebne w I linii leczenia  
przewlekłej białaczki limfocytowej 
W terapii przewlekłej białaczki limfocytowej istotne znaczenie ma podawanie najskuteczniejszego leczenia 
już na początku choroby. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel, kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów 
Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we 
Wrocławiu, wyjaśnia dlaczego i które leki są obecnie uznawane za najskuteczniejsze.
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OPINIE W KARPACZU

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka,  
dyrektor IZOZ Uczelni Łazarskiego 

„Wzrastające nakłady na opiekę zdro-
wotną nie przekładają się na ich war-
tość nominalną, ani na dostępność 
świadczeń. Wprawdzie w 2021 roku 
nastąpił wzrost nakładów o 12,5 proc. 
w stosunku do roku poprzedniego, ale 
w tym samym czasie wydatki prywat-
ne zwiększyły się 14 proc., czyli oby-
watele sami starają się kompensować 

pewien deficyt, wydając własne oszczędności na ochronę 
zdrowia. Wszyscy stawiamy sobie wysoką poprzeczkę, 
oczekujemy zmian w modelu zarządzania po stronie świad-
czeniodawców, zmian w modelu organizacji po stronie re-
gulatora. Ale nie możemy zapominać, że do tego tanga 
trzeba trojga: regulatora, świadczeniodawcy i obywatela, 
który też musi mieć bodźce do racjonalnych zachowań”.

wiceminister Waldemar Kraska
„Narodowa Strategia Onkologiczna 
zawiera plan działań na lata 2020-
2030, na które przeznaczono ponad 
5 mld zł. To są konkretne pieniądze 
rozłożone na poszczególne lata. Te 
cele są systematycznie realizowane, 
m.in. poprzez inwestowanie w kadry, 
edukację — lekarzy i pacjentów, nowe 
technologie i innowacyjne terapie. 

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej lada dzień trafi na 
Komitet Stały Rady Ministrów. Jej pilotaż trwa, ale nie ma-
my czasu na kontynuowanie go w takiej formie. Chcieliby-
śmy od stycznia przyszłego roku wprowadzić KSO w ży-
cie. Wszystkie podmioty wejdą do tej sieci z automatu”.

prof. Jarosław Fedorowski,  
prezes Polskiej Federacji Szpitali

„Powinniśmy mówić, w jakiś sposób 
nagradzać te szpitale, które stworzą 
konsorcjum, gdzie wcale nie jest 
wymagana zmiana właściciela, a bę-
dą osiągać lepszy wynik. Pacjenci 
będą hospitalizowani tam, gdzie po-
trzebują trudniejszych procedur, 
gdzie jest odpowiednia kadra 
i sprzęt. Taki model rzeczywiście się 

sprawdza. Dyrektorzy szpitali, które już współpracują 
w taki sposób, zgłaszają że są w stanie osiągnąć oczeki-
wany wynik. Współpraca i nagradzanie, a nie fragmenta-
ryzacja, silosy i karanie”.

wiceminister Piotr Bromber 
„Poza zwiększeniem liczby studen-
tów, warto zastanowić się tym, jak 
kształcić i jak przygotowywać do za-
wodu. Staramy się zmienić paradyg-
mat — odejść od podejścia polegają-
cego na dostarczaniu wyłącznie wie-
dzy na rzecz wyposażenia studentów 
również w inne kompetencje — umie-
jętności radzenia sobie z różnymi sy-

tuacjami, stresem, odpowiedzialnością i relacją z pacjen-
tem. To są trudne wyzwania. Stąd też działania, które po-
dejmujemy polegają na zmianie standardów kształcenia”.

dr Janusz Janczukowicz, kierownik Centrum Edukacji 
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

„W Genewie powstaje globalna ini-
cjatywa kształcenia podyplomowe-
go o nazwie Akademia WHO. Nie-
długo ta dyskusja dojdzie do wszyst-
kich krajów członkowskich z pyta-
niem, jak wpleść ofertę Akademii 
WHO w nasze systemy kształcenia. 
Zmian w tej chwili jest bardzo dużo, 
również na świecie. Ważne, aby na-

uczyć się tak zwanego przywództwa zmiany. Dotyczy to 
wszystkich, nie tylko ministrów, pracowników ochrony 
zdrowia, lekarzy pracujących w małych zespołach, pie-
lęgniarek — wszyscy muszą być przywódcami zmiany. 
My ciągle działamy skokami — wprowadzamy nowe 
standardy, a później chwila przerwy”. 

Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

„Na żadnym etapie kształcenia nie 
jesteśmy uczeni rozmowy z drugim 
człowiekiem, jak więc dobrze prze-
prowadzać na przykład wywiad le-
karski. Umiejętność komunikacji po-
winniśmy wprowadzać już w szkole 
podstawowej, później w ponadpod-
stawowej, a dopiero udoskonalać 
w szkolnictwie wyższym”.

minister zdrowia Adam Niedzielski
„Najważniejszą kwestią jest zdefinio-
wanie jakości w systemie ochrony 
zdrowia. To jest pojęcie kompleksowe, 
które uwzględnia płaszczyznę klinicz-
ną, doświadczenia pacjenta oraz ja-
kość zarządzania. Ustawa wprowadza 
podstawy prawne, żeby premiować 
usługi, które są wykonywane w odpo-
wiednich standardach. Musimy skupić 

się na wskaźnikach, które będziemy monitorować — to bę-
dzie jeden z pierwszych etapów, którym będziemy się zaj-
mować. W ustawie jest mowa o wewnętrznym systemie 
zarządzania jakością, czyli budowaniu procesu, który ma 
wyjść od pomiaru, przez analizę wyników aż po wyciągnię-
cie wniosków i wdrożenie zmian. Podstawą realizacji tego 
przedsięwzięcia jest pełna informatyzacja i monitorowanie 
bieżących elementów. Celem nie jest bowiem wdrożenie 
ustawy, a zbudowanie kultury jakości. Muszą powstać regu-
lacje, ale one nie załatwią całej sprawy. Należy edukować 
w zakresie jakości, bezpieczeństwie pacjenta”.

dr Tomasz Maciejewski,  
dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

„80 proc. czasu poświęcamy na po-
konanie zalewu informacji i pracę ad-
ministracyjną. Zostaje 20 proc. czasu 
dla pacjenta. Do wprowadzenia inno-
wacji potrzebne są oczywiście pienią-
dze i cierpliwa ciężka praca. Problem 
w tym, że brakuje personelu, a ten 
który jest musi zostać odciążony. Dla-
tego szukamy innowacji, które po-

zwolą łatwiej filtrować wiedzę, żeby lekarz był dobrze 
przygotowany, miał możliwość szkolenia specjalistyczne-
go i dobrego komunikowania się z pacjentami”.

prof. Konrad Rejdak,  
prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

„Obecnie wszystkie poradnie działają 
pod wspólnym szyldem neurologii, 
 a wiemy że przy tak dużej różnorod-
ności musimy mieć pewne rozwiąza-
nia, gdzie pacjent trafi szybko do ukie-
runkowanej poradni — w tym przypad-
ku SM. Tam będzie mógł liczyć na 
znacznie szybszą diagnostykę, bo te-
raz niestety trochę błądzi w systemie”.

prof. Andrzej Matyja, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
„Wpływ ustawy na wzrost wydatków 
okazał się mniejszy niż się spodzie-
waliśmy. Ta ustawa wchodziła w in-
nych realiach, mamy ogromny 
wzrost inflacji, a — według dyrekto-
rów — w sytuacji szpitala to jest 
około 30 proc. wzrostu cen. Trudno 
więc kierować się zapisami ustawy 
gwarantującej wzrost nakładów".

posłanka Józefa Szczurek-Żelazko
„Ustawowa kalkulacja wzrostu nakła-
dów na ochronę zdrowia odnosi się 
do dwóch lat wstecz. Mimo to jednak 
wzrost wydatków na zdrowie jest wi-
doczny. W 2015 r. przeznaczaliśmy na 
ten cel 76 mld zł, w tej chwili w bu-
dżecie na przyszły rok mamy 164 mld 
zł. Ten wzrost nakładów wyzwala 
zmiany, które zachodzą w systemie”.

Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego 
Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

„Od 2015 roku postulowane jest 
ograniczenie liczby specjalizacji. 
Obiecał to minister Konstanty Ra-
dziwiłł, obiecał Adam Niedzielski 
i nic się z tym dalej nie dzieje. Pod-
czas pandemii potrzebni byli przede 
wszystkim interniści. Inni specjaliści 
cofnięci do szpitali mówili wprost, 
że nie są przygotowani do leczenia 

takich schorzeń. Jeśli nie będzie reakcji w tej sprawie, to 
możemy zwiększać liczbę miejsc studia, a niewiele z te-
go nie będzie wynikać”.

poseł Andrzej Sośnierz
„System finansowania i budowania 
taryfy jest wadliwy. Polska służba 
zdrowia nie cierpi — w mojej oce-
nie — na brak pieniędzy, tylko na 
brak zarządzania. Nie każda pla-
cówka, w której pacjent leży, jest 
szpitalem. Czy szpital powiatowy 
i kliniczny — to takie same szpitale? 
Oczywiście, że nie. Należy rozróż-

niać placówki medyczne, zróżnicować oczekiwania 
względem nich i przypisać im poszczególne zadania 
i ubrać to w system leczenia zamkniętego. Wyceny 
też powinny być różne, w zależności od kategorii tych 
placówek".

Jakub Szulc, ALAB Laboratoria
„W ustawie o zwiększeniu nakładów 
na ochronę zdrowia najbardziej 
problematyczna jest tzw. kreatywna 
księgowość. Zwiększył się budżet 
ministerstwa zdrowia, ale dołączono 
też do wydatków np. kształcenie 
kadr, specjalizacje, wydatki inwesty-
cyjne itd. To wszystko nam nabija 
statystykę, która mówi o 6 proc. PKB, 

natomiast te pieniądze nie zostały wydatkowane na 
świadczenia medyczne dla pacjentów".

Ewa Krajewska, Główny Inspektor Sanitarny
„Potrzebujemy rozwiązań tu i teraz. 
W opiece farmaceutycznej należy stwo-
rzyć taki mechanizm, który będzie ją 
oceniał, oceniał compliance, rozwój, 
bodźcował do nadganiania i zmierzenia 
się z problemami otoczenia. Ze swojej 
stronie obiecuję tę pewność prawa, jas-
ność interpretacji. Dziś mamy 17 orga-
nów, które orzekają niezależnie, czeka-

my na ustawę pionizacyjną". 

wiceminister Marcin Martyniak
„IOWISZ jest narzędziem nowator-
skim, którego próżno szukać w in-
nych krajach. Jest to mechanizm 
zwiększający gwarancję celowego 
wydatkowania środków publicz-
nych. Być może w przyszłym roku 
będziemy mieli zmiany w IOWISZ".

Magdalena Kraszewska,  
dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii 

„Jesteśmy w ciągłym procesie in-
westycyjnym. W ostatnich 10 latach 
utworzyliśmy dwa oddziały zamiej-
scowe, w przyszłym roku oddajemy 
do użytku ogromny budynek labo-
ratoryjny. Prowadzenie takich inwe-
stycji wymaga skutecznej koordyna-
cji. Szkolimy pracowników — to tak-
że inwestycja, w kadry. Napisaliśmy 

ostatnio kilkanaście wniosków inwestycyjnych i nie mo-
gę niestety zgodzić się z prezesem Filipem Nowakiem, 
że należy zawsze dostosowywać się do planów NFZ. 
Nie jest tajemnicą, że niewiele szpitali inwestuje własne 
środki".
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OPINIE W KARPACZU

prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa 
Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

„Uważam, że zaimplementowanie 
programu przesiewowego w kierun-
ku HCV jest sprawą bardzo prostą, 
znacznie prostszą niż dojście do le-
ków dających 99 proc. skuteczności. 
Zaproponowaliśmy rozwiązanie tuż 
przed pandemią: dodajmy trochę 
pieniędzy szpitalom, które prowadzą 
leczenie i niech one robią badania 

przesiewowe na SOR, na izbach przyjęć, ponieważ tam 
wydajność badań przesiewowych jest najwyższa”.

prof. Gertruda Uścińska,  
prezes Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych

„Elektroniczna platforma, na której 
rejestrujemy e-zwolnienia daje nam 
wielką bazę danych, która powinna 
być wykorzystywana do analizy przy-
czyn niezdolności do pracy (jakie są 
to jednostki chorobowe, czy się 
zmieniają, etc.) i kosztów pośrednich 
ponoszonych nie tylko przez pań-
stwo, ale w coraz większym stopniu 

przez pracodawców, chorego, jego rodzinę i bliskich”. 

poseł Tomasz Latos,  
przewodniczący sejmowej komisji zdrowia

„Ważna jest współpraca i przepływ in-
formacji na temat kosztów ponoszo-
nych na zdrowie przez Ministerstwo 
Zdrowia i ZUS. W pogłębionych anali-
zach kosztowych w dziedzinie ochro-
ny zdrowia może się okazać, że wyda-
jąc więcej na refundacje czy kontrakto-
wanie, można zaoszczędzić kilkakrot-
nie więcej na kosztach związanych 

z wypłatą zwolnień, rent, etc. Dlatego na wydatki na ochro-
nę zdrowia powinno spojrzeć się szerzej i całościowo”.

prof. Piotr Ponikowski,  
rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

„Poważny kardiolog przestał mówić 
o prewencji, bo nie wypadało. Poważ-
ny kardiolog musiał mówić o inter-
wencjach albo o niewydolności serca, 
ale na pewno nie o prewencji. Hiper-
cholesterolemia dotyczy 20 milionów 
Polaków. Mamy 80–100 tys. zawałów, 
z czego hipercholesterolemia jest naj-
ważniejszym, najczęstszym i najpo-

ważniejszym czynnikiem ryzyka. To przerażające, że 
80 proc. osób nie ma dobrze kontrolowanego tego prob-
lemu. Wszystko powinno być przesunięta zupełnie w inną 
stronę — prewencji pierwotnej i prewencji wtórnej”.

prof. Piotr Gałecki,  
konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii

„Jeżeli wszystkie jednostki, które zo-
stały ujęte w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia, utworzą Centra Zdrowia Psy-
chicznego, to na koniec 2023 roku 
33 proc. dorosłej populacji Polaków, 
będzie nimi objęte. Centrum Zdrowia 
Psychicznego — to jednostka, która na 
danym terytorium w populacji 50–
200 tys. osób gwarantuje pomoc am-

bulatoryjną, środowiskową, w ramach oddziału dziennego 
i hospitalizację. Założeniem jest, by takimi ośrodkami pokry-
ta została cała Polska do końca 2027 roku”.

prof. Agata Szulc,  
prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

„Jako społeczeństwo potrzebujemy 
zmiany myślenia. Na świecie i w Eu-
ropie pacjent jest hospitalizowany 
przez 7, 10 dni, a dalsza opieka kon-
tynuowana jest w środowisku, w do-
mu. Pracują z nim zespoły specjali-
stów. To jest model, do którego dą-
żymy”.

prof. Tomasz Hryniewiecki,  
konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii

„Narodowy Program Chorób Układu 
Krążenia na lata 2022–2032, który 
mam nadzieję, wkrótce zostanie przy-
jęty przez Radę Ministrów, jest w planie 
prac legislacyjnych Rady Ministrów na 
najbliższe tygodnie. To jest odpowiedź 
na to, o czym mówi nasze środowisko 
od wielu lat — że potrzebna jest kom-
pleksowa strategia podejścia do cho-

rób układu krążenia, ponieważ Polska w dalszym ciągu jest 
krajem o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym, mimo 
różnych akcji i różnych fragmentarycznych programów. 
Zmiana jest możliwa tylko wtedy, gdy działania będą miały 
charakter długofalowy, konsekwentny”.

prof. Przemysław Mitkowski,  
prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

„Jest dużo programów w zakresie te-
leopieki, ale kluczowy jest fakt, że ma-
my stosowne rozwiązania systemo-
we, które pozwalają na świadczenie 
usług medycznych w formie zdalnej. 
Monitoring urządzeń wszczepialnych 
— to kolejny krok, który powinniśmy 
zrobić. Przypomnę, że mamy do czy-
nienia z trzecią generacją urządzeń. 

Dziś system sam analizuje dane z urządzenia i potrafi prze-
widzieć hospitalizację powiązaną z niewydolnością serca”.

Stanisław Maćkowiak,  
prezes Federacji Pacjentów Polskich

„Najważniejsze, aby usługi były dla 
pacjenta bezpieczne i dostępne. 
Przez wiele lat, jeszcze przed pande-
mią, mówiliśmy dużo o opiece far-
maceutycznej. Pandemia spowodo-
wała, że udało nam się przeskoczyć 
pewne bariery, wprowadzono liczne 
zmiany w przyśpieszonym tempie. 
Pacjenci ufają farmaceutom, więc je-

śli będą odpowiednie regulacje, które umożliwią świad-
czenie tych usług, pacjenci dużo zyskają".

prof. Mariusz Wyleżoł,  
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

„Otyłość — to przyczyna wszystkich 
powikłań. Gdybyśmy pierwotnie le-
czyli otyłość, to prawdopodobnie 
nie widzielibyśmy cukrzycy typu II. 
Dlatego uważam, że dla naszego 
bezpieczeństwa zdrowotnego 
i ekonomicznego kluczowym ele-
mentem jest obecnie dostrzeżenie 
choroby otyłościowej. Mamy na-

prawdę skuteczne możliwości leczenia tej choroby”. 

prof. Agnieszka Mastalerz-Migas,  
konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej

„Obecnie pacjent sam musi znaleźć 
sobie miejsce, gdzie zostaną przepro-
wadzone badania, ustalić termin itd. 
A przecież wszyscy wiemy, że nasz sy-
stem opieki zdrowotnej jest skompliko-
wany i zawiły, pacjenci się w nim gu-
bią. Jak popatrzymy, jakie możliwości 
systemowe ma lekarz rodzinny — to 
widzimy, że nie może realizować wielu 

swoich kompetencji z uwagi na ograniczenia systemu”.

dr Paweł Żuk, Centrum Medyczno-Diagnostyczne
„Nie ma sensu zwiększać kapitacji, która 
oczywiście jest bardzo ważna w podsta-
wowej opiece zdrowotnej, szczególnie 
w małych praktykach. Płacenie za do-
datkowe usługi, programy zarządzania 
chorobą, edukację, dodatkową diagno-
stykę — na pewno zrobią dodatkowy 
ruch. Każda jednostka powinna też do-
stać dodatkowe pieniądze na edukację 

i koordynację. Wisienką na torcie są premie za wyniki". 

prof. Łukasz Szumowski,  
dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii

„Mamy obszar e-zdrowia, który na-
prawdę działa. Było wiele głosów, że 
nie da się tego zrobić, wskazywano 
szereg przeszkód. Teraz zaczynamy 
wchodzić nie tylko w obszar e-usług, 
ale też e-interwencji. Dzięki danym 
z NFZ i e-recept pozyskaliśmy infor-
macje, którzy pacjenci z migotaniem 
przedsionków przyjmują leki przeciw-

zakrzepowe. Okazuje się, że 60 tys. pacjentów w Polsce 
nie jest prawidłowo leczonych. W grupie nieleczonej trzy-
krotnie więcej ludzi umiera w ciągu roku. Dzięki tym da-
nym mamy szanse ich uratować. Możemy przekazać te in-
formacje lekarzom POZ i poprosić o kontakt i sprawdzenie, 
jak wygląda leczenie ich pacjentów". 

dr Adam Maciejczyk,  
dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii

„W ramach pilotażu Krajowej Sieci 
Onkologicznej przygotowywaliśmy 
już porównania placówek w czterech 
województwach. Trzeba uważnie 
konstruować mierniki jakości. W on-
kologii monitorowanie jakości musi 
być oparte o stopień zaawansowania 
choroby i rodzaj nowotworu. Inaczej 
mierzymy jakość w diagnostyce i le-

czeniu raka piersi, a inaczej w raku płuca. Oczywiście są 
też elementy wspólne, np. komunikacja z pacjentem".

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
„Od dawna podkreślałem, że ustawa 
o jakości jest jedną z najważniejszych. 
To solidny fundament, który pozwoli 
nam budować kulturę jakości. Powinni-
śmy zrobić wszystko, żeby zapobiegać 
niepożądanym zdarzeniom, analizo-
wać te sytuacje i zmieniać system, tak 
aby podnieść bezpieczeństwo pacjen-
tów. Od 1 stycznia 2022 r. prowadzimy 

już rejestr takich zdarzeń niepożądanych. Do tej pory pacjen-
ci zgłosili ponad 500 przypadków, m.in. 11 przypadków prób 
samobójczych i samobójstw oraz 10 przypadków molesto-
wania seksualnego. Będziemy te sytuacje analizować".

Arkadiusz Grądkowski, prezes POLMED
„Wiele dobrego dzieje się na naszym 
polu, wiceminister Miłkowski jest świet-
nym fachowcem. Wykaz wyrobów na 
zlecenie był zmieniany ostatnio 5 razy, 
na 6 zmian od 2013 roku, a więc prace 
są intensywne, zadbano o dostępność 
do pacjentów. Problematyczne jest to, 
że są to produkty bardzo podatne na 
sytuację ekonomiczną i trzeba mocno 

pracować nad wykazem, żeby zwiększać finansowanie i żeby 
te nowe technologie były szerzej dostępne. Kolejny sektor 
— to wyroby dla szpitali, gdzie potrzebujemy jasnej ścieżki 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Ostatnia grupa produk-
towa — to opatrunki, gdzie nie mamy uporządkowanych grup 
limitowych. Wprowadzenie korytarzy cenowych spowoduje, 
że dostępne będą produkty najtańsze, ale to niekoniecznie 
jest to, czego pacjenci potrzebują i oczekują".

Filip Nowak, prezes NFZ
„Dyrektorzy szpitali muszą mieć narzę-
dzia do aktywnego zarządzania. Dlate-
go przygotowaliśmy cały pakiet roz-
wiązań, które miały złagodzić skutki 
wprowadzenia podwyżek poprzez 
zwiększenie wyceny świadczeń. Wie-
dzieliśmy, że to spowoduje dyskusje, 
prowadziliśmy dialog. Mieliśmy przy-
gotowane rozwiązania, ponieważ wie-

dzieliśmy, że trzeba będzie na bieżąco reagować na sytua-
cję. Zadaniem płatnika było wytrzymanie tego nacisku, że-
byśmy mogli przez jakiś czas jeszcze rozmawiać i wprowa-
dzać nowe rozwiązania w odpowiednim momencie. Bar-
dzo dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się usiąść z na-
mi do rozmów”.



10 MODERN HEALTHCARE INSTITUTE  listopad 2022

WYWIADOWNIA

— Dostępność chirurgii robotowej dynamicz-
nie rośnie.
— Tempo rozwoju robotyki, w szczególności 
w dziedzinie urologii, w ostatnim roku nabrało 
dużej prędkości. W tej chwili większość naj-
ważniejszych ośrodków urologicznych ma już 
dostęp do robotów chirurgicznych. Na pewno 
wydarzeniem, które zmieniło podejście do robo-
tyki w Polsce jest wyższa kwota refundacji, wpro-
wadzona 1 kwietnia. Wyższa kwota procedury 
skłoniła szpitale oraz oddziały urologii do rozwo-
ju i wykonywania zabiegów przy użyciu robota.

— Czy to tempo rozwoju nie jest za szybkie, 
czy nie zabraknie specjalistów?
— Rzeczywiście, proces kształcenia chirurga 
robotycznego wymaga czasu i wykonania 
wielu treningowych zabiegów. Treningi są 
wykonywane na symulatorach, tkankach zwie-
rzęcych oraz ludzkich kadawerach, tak aby 
odwzorowanie operacji było jak największe. 
Myślę jednak, że urolodzy w Polsce są bardzo 
dobrze przygotowani do wykonywania opera-
cji robotycznych. Dostęp laparoskopowy jest 
już powszechnie znany w urologii i takiemu 
specjaliście łatwiej jest przestawić się na ope-
rowanie w asyście robota niż komuś, kto zna 
tylko technikę otwartą. Coraz mniej placówek 
wykonuje operacje klasycznie, „na otwarto”. 
Wartym podkreślenia jest fakt, że robot jest 
tylko narzędziem, a najważniejszy jest operator 
— człowiek, który wykonuje operację. Najważ-
niejsze są jego umiejętności i doświadczenie 
w przeprowadzaniu zabiegu.

— Posiada Pan unikalne doświadczenie pra-
cy na dwóch różnych systemach — da Vinci 
i Versius. Czy przejście z jednego na drugi jest 
trudne?
— W Salve Medica wykonujemy od grudnia 
2021 roku zabiegi na obu systemach, wcześniej 
zabiegi były wykonywane tylko przy użyciu da 
Vinci S. Porównujemy te dwa systemy — są 
między nimi pewne różnice, każdy z nich ma 
swoją specyfikę. Różnice dotyczą m.in. obsłu-
gi — w systemie Versius wszystko wykonujemy 
dłońmi, natomiast w da Vinci niektóre czyn-
ności, m.in. koagulację i sterowanie kamerą, 

wykonuje się za pomocą stóp. Druga różnica 
polega na tym, że Versius ma konsolę otwartą 
— operator siedzi przed ekranem i ma nało-
żone okulary 3D. W systemie robotycznym da 
Vinci S konsola jest zamknięta, czyli operator 
nieco chowa głowę w konsoli, aby mieć widok 
3D. Sterowanie konsolą Versiusa jest bardziej 
zbliżone do laparoskopii, ponieważ jest wyko-
nywane za pomocą całej dłoni. W systemie da 
Vinci S do konsolą sterujemy przy użyciu pla-
ców dłoni, które wkładamy w manetki robota. 

— Czy można się spodziewać specjalizacji 
operatorów — jedni będą pracować da Vinci 
a inni na Versius?
— Myślę, że do tego nie dojdzie. Operatorzy 
będą wykonywać zabiegi przy pomocy róż-
nych systemów. Wspólnie z dr Tomaszem Ko-
neckim, kierownikiem I Kliniki Urologii USK im. 
WAM mamy unikalną możliwość wykonywania 
jednocześnie operacji na dwóch różnych sy-
stemach robotycznych. Porównywanie ich 
między sobą jest wspaniałym doświadczeniem, 
ale nie widzę problemu z przestawianiem się 
z jednego na drugi. Oczywiście, im większe do-
świadczenie operatora, im więcej ma na koncie 
wykonanych zabiegów, tym większy komfort 
i jakość pracy. Każdy chirurg w czasie zabiegu 
musi być przygotowany do konwersji z jednej 
metody na drugą, choćby z robota na laparo-
skopię czy nawet metodę otwartą. 

— Coraz więcej zabiegów robotowych doty-
czy obszarów innych niż urologia.
— Roboty na pewno wkroczą w inne dziedziny 
chirurgiczne i to się już dzieje w Polsce. Musi-
my jednak liczyć koszty. Efektywność kosztowa 
jest bardzo ważna, nie tylko u nas. Tymczasem 
cały czas wyceny zabiegów chirurgicznych 
są bardzo niskie. Dlatego uważam, że tempo 
wzrostu liczby robotów w Polsce wkrótce przy-
hamuje. 

— Ważniejsze od liczby robotów będzie pyta-
nie, do ilu zabiegów każdy z nich jest wyko-
rzystywany.
— Ma Pan absolutnie rację. Maszyna, któ-
ra już się znalazła w szpitalu, powinna być 

wykorzystywana właściwie codziennie. Im 
więcej zabiegów wykonamy, tym efektywniej 
rozłoży się koszt jej zakupu. Oczywiście, inna 
jest sytuacja szpitala prywatnego, w którym 
za zabiegi płacą pacjenci, a inna w placówce 
publicznej, która je rozlicza w ramach kon-
traktu z NFZ. Koszt operacji robotowej w obu 
placówkach jest podobny, natomiast przy-
chód mocno się różni. Mogą też występować 
różnice w dostępie do bloku operacyjnego 
czy personelu, choćby anestezjologów i in-
strumentariuszek. W placówkach publicznych 
roboty znajdują się przeważnie w oddziałach 
urologicznych dostępnych 24/7, które funk-
cjonują w trybie ostrodyżurowym. Pacjenci, 
przyjmowani z rozmaitymi schorzeniami 
i dolegliwościami, wymagają opieki natych-
miastowej. Tylko pewna część pacjentów 
wymaga leczenia operacyjnego i tylko część 
zabiegów warto wykonywać z użyciem robo-
ta. Biorąc to wszystko pod uwagę, jestem bar-
dzo zadowolony, że w szpitalu w Bełchatowie 
tak zorganizowaliśmy pracę, że wykonujemy 
dwie operacje prostatektomii dziennie. Siłą 
rzeczy, przy takim zaangażowaniu inne zabie-
gi są nieco odstawione na boczny tor. 

— Od lat mówimy o tworzeniu wyspecjali-
zowanych centrów, gdzie ilość przechodzi 
w jakość. Tymczasem utrzymuje się rozdrob-
nienie, tylko 18 szpitali wykonało w ubiegłym 
roku więcej niż 100 prostatektomii. 
— Uważam, że ośrodki wykonujące mniej niż 
20 takich zabiegów rocznie nie powinny wy-
konywać zabiegów prostatektomii radykalnej. 
Lepszym dla pacjenta byłoby skierowanie go 
do oddziału urologii z większym doświadcze-
niem. Jednakże wiemy, jak funkcjonuje nasz 
system ochrony zdrowia i nie jest to łatwe 
do przeprowadzenia. Jeśli placówka ma kon-
trakt w zakresie urologii, może wykonywać 
wszystkie procedury. Właśnie zarządzenie 
dotyczące wyceny robotowej prostatektomii 
jest pierwszym przypadkiem, kiedy narzuca się 
minimalną liczbę zabiegów, aby je można było 
rozliczyć. To jest bardzo dobry kierunek. Trzeba 
rozwijać te ośrodki, które się specjalizują w wy-
konywaniu określonych zabiegów.

Robot jest tylko 
narzędziem, 
a najważniejszy 
jest operator
— człowiek, 
który wykonuje 
operację.

Roboty przede wszystkim  
w wyspecjalizowanych  
ośrodkach
W każdym szpitalu robota nie będzie, bo nie ma takiej potrzeby. 
Natomiast powinniśmy dożyć czasów, w których robot jest dostępny dla 
każdego pacjenta w wyspecjalizowanym ośrodku w którym wykonuje 
się dużo zabiegów urologicznych, ginekologii onkologicznej czy innych 
wybranych obszarów chirurgii — i gdzie te zabiegi są wykonywane przez 
odpowiednio wyszkolonych specjalistów. Chirurgia robotowa powinna 
być szeroko dostępna dla pacjentów w ramach finansowania przez 
NFZ — mówi dr Mateusz Jobczyk, pracujący w Szpitalu Wojewódzkim 
w Bełchatowie oraz w łódzkim Salve Medica — jeden z pierwszych 
chirurgów w Polsce, który zaczął operować w asyście systemu Versius. 
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TRENDY

Pandemia zabrała dwa lata życia

Spadek przeciętnej długości życia, ograniczenie do-
stępu do świadczeń medycznych, niezaspokojone po-
trzeby zdrowotne Polaków i powikłania po zakażeniu 
SARS-CoV-2, czyli tzw. long COVID — to najważniejsze 
skutki pandemii, opisane w raporcie „Diagnoza po pan-
demii COVID-19".

Lekarze są wypaleni

Nawet jeden na trzech lekarzy może zmagać się z wypa-
leniem zawodowym. Zjawisko to nasiliło się szczególnie 
po pandemii koronawirusa — wskazywali eksperci pod-
czas konferencji w Warszawie. Ostrzegali, że zaniedby-
wanie swego stanu zdrowia może prowadzić do poważ-
nych schorzeń.

Zdrowie i pieniądze idą w parze

40 proc. badanych Polaków ocenia swój stan zdrowia ja-
ko dobry, a 34 proc. nie potrafi jednoznacznie go ocenić. 
Nasza kondycja zdrowotna ma związek z wysokością 
zarobków, bo im niższa ich wysokość, tym gorszy stan 
zdrowia — wynika z najnowszego badania SW Research. 
Badani podkreślili, że kondycja zdrowotna ma związek 
z wysokością ich zarobków. Im niższa ich wysokość, tym 

częściej respondenci określali kondycję zdrowotną jako 
złą. Taką odpowiedź zaznaczyło 13,5 proc. badanych za-
rabiających do 2 tys. zł netto.

Inflacja zjada pieniądze na zdrowie

Arkadiusz Pączka

Federacja Przedsiębiorców Pol-
skich opublikowała kolejne wyda-
nie Monitora Finansowania 
Ochrony Zdrowia, który pokazuje 
nowe dane i szacunki wynikające 
z  projektu budżetu państwa na 
2023 r. Według analiz FPP, braku-
jące do poziomu 7% proc. PKB 
środki rząd będzie musiał pozy-
skać przez podnoszenie stawki 
i rozszerzanie bazy składki zdro-

wotnej lub ewentualne zwiększanie dotowania syste-
mu z budżetu państwa. Zgodnie z najnowszym projek-
tem budżetu państwa i planem finansowym NFZ na 
2023 rok, publiczne nakłady na ochronę zdrowia wy-
niosą 159,5 mld zł. „Przy utrzymaniu obecnego pozio-
mu inflacji w dłuższym okresie, pomimo wzrostów 
wydatków na zdrowie, pacjenci mogą wcale nie od-
czuć diametralnych zmian w przypadku dostępu do 
opieki zdrowotnej. Skrócenie kolejek do lekarzy czy 
powszechniejszy dostęp do specjalistów staną się co-

raz bardziej odległym celem” — uważa Arkadiusz Pącz-
ka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców 
Polskich.

Ciśnienie rośnie

Zwiększa się zachorowalność z powodu nadciśnienia 
tętniczego. Należy liczyć się z większą liczbą zgonów, 
gdyż tylko jedna czwarta chorych jest skutecznie leczo-
na. Eksperci mówili o tym z okazji inauguracji XIX edy-
cji ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej 
„Servier dla serca”. W tym roku jest ona w całości po-
święcona nadciśnieniu tętniczemu, na które cierpi co 
najmniej 12 mln Polaków.

Trzeba szybciej rejestrować leki

Około 1,5 mln istnień ludzkich można by uratować każ-
dego roku, gdyby świat pracował w skoordynowany spo-
sób nad szybszym zatwierdzaniem nowych leków prze-
ciwnowotworowych — wynika z analizy opublikowanej 
w Harvard Business Review. Wnioski zostały wyciągnię-
te na podstawie analizy zgonów na raka płuc i prostaty 
w okresie, jaki zajęło zatwierdzenie najnowszych leków 
na te choroby w różnych krajach, gdy już zostały do-
puszczone do obrotu przez Agencję ds. Żywności i Le-
ków w Stanach Zjednoczonych.

Chirurg operuje w goglach używając 
hologramów

Przemysław  
Lubiatowski

Wirtualna i poszerzona rzeczywi-
stość dotarła na salę operacyjną. 
Jak informuje Medicover — chirur-
dzy przeprowadzili z użyciem RSQ 
Holo do tej pory już kilkadziesiąt 
skomplikowanych operacji ortope-
dycznych — głównie kolan i łokci 
— z wykorzystaniem hologramów. 
Prof. Przemysław Lubiatowski, dy-
rektor medyczny Rehasport, kie-
rownik Pracowni Traumatologii 

i Biomechaniki Sportu Uniwersytetu Medycznego w Po-
znaniu — „Po założeniu okularów rzeczywistości rozsze-
rzonej (gogli) RSQ HOLO, lekarz może gestami dłoni 
spojrzeć na hologram operowanego miejsca, obrócić 
go i umieścić w dowolnym miejscu w przestrzeni. Może 
też zmienić jego rozmiar, a nawet zajrzeć do dokumen-
tacji medycznej. Cały proces jest całkowicie sterylny. 
Odbywa się za pomocą gestów człowieka, bez dotyka-
nia klawiatury bądź myszki”.

Breast Cancer Unit w Radomiu

Radomskie Centrum Onkologii otrzymało międzynaro-
dowy certyfikat Breast Cancer Unit. Potwierdza on, że 
szpital w Radomiu zapewnia pacjentkom z nowotwo-
rem piersi nowoczesną i kompleksową opiekę specjali-
stów, od momentu diagnozy przez cały proces terapii aż 
do wyzdrowienia.

Sztuczna inteligencja: przez oko do serca

Dzięki obrazom sieci naczyniowej siatkówki oka sztuczna 
inteligencja (AI) może przewidywać chorobę sercowo-
-naczyniową i ewentualny zgon z jej powodu — infor-
muje „British Journal of Ophthalmology”. Zdaniem auto-
rów nowej publikacji, dzięki AI można by w prosty i tani 

sposób, bez konieczności przeprowadzania badań krwi 
lub pomiaru ciśnienia tętniczego wykonywać dokładne, 
nieinwazyjne badania przesiewowe osób o średnim lub 
wysokim ryzyku choroby krążenia.

Studenci leczą rany innowacyjnie

Tomasz Raczyński Piotr Walter Dominik Baraniecki

Trzech absolwentów Wydziału Mechatroniki PW: mgr 
inż. Tomasz Raczyński, mgr inż. Piotr Walter i mgr inż. 
Dominik Baraniecki opracowało innowacyjny opatru-
nek ran przewlekłych SmartHEAL. Eksperci w dziedzi-
nie elektroniki, nanotechnologii i inżynierii biome-
dycznej spotkali się w maju podczas MedTech-Athonu. 
„W niespełna 48 godzin opracowaliśmy ideę i techno-
logię SmartHEAL. Od tego czasu ciężko pracowaliśmy 
i stworzyliśmy nasz pierwszy prototyp” — mówi To-
masz Raczyński, doktorant Politechniki Warszawskiej 
i lider zespołu. „Prawidłowe i szybkie wykrycie zabu-
rzeń procesu gojenia rany i rozwoju drobnoustrojów 
chorobotwórczych nie tylko skraca proces leczenia, 
ale umożliwia zatrzymanie niebezpiecznej dla życia 
infekcji” — mówi Dominik Baraniecki.

Nowy oddział w Aninie

Narodowy Instytut Kardiologii otworzył Oddział Me-
chanicznego Wspomagania i Transplantacji Serca. Trafią 
na niego osoby z ciężką postacią niewydolności serca. 
Opieką na tym oddziale może zostać objętych nawet 
200 pacjentów rocznie.

Pilotaż potwierdził,  
że sieć onkologiczna ma sens

Adam Maciejczyk

Przedstawiciele ośrodków woje-
wódzkich, biorących udział w pilo-
tażu sieci onkologicznej, przekony-
wali na konferencji w Narodowym 
Instytucie onkologii, że Krajowa 
Sieć Onkologiczna jest właściwą 
drogą do poprawy jakości leczenia 
onkologicznego. „Naszym zdaniem 
wprowadzenie Krajowej Sieci On-
kologicznej jest konieczne, żeby 
poprawić opiekę nad pacjentem 

chorym na raka i dostosować się do europejskich i świa-
towych wytycznych. Innej drogi nie ma” — powiedział dr 
hab. Adam Maciejczyk.

KultURO: urologia i gra muzyka

Piotr Chłosta

W programie ósmej edycji Festi-
walu KultURO w Krakowie znala-
zły się bezpłatne konsultacje 
urologiczne. Wydarzenie to łączy 
urologię z kulturą; ma działać na 
rzecz profilaktyki i — poprzez wy-
darzenia muzyczne w programie 
— zachęcać do badań, zdrowego 
stylu życia, przełamywać tabu 
związane z chorobami układu 
moczowego. „Nowotwory ukła-

du moczowego stanowią aż 25 proc. liczby wszyst-
kich nowotworów. Najczęściej występuje rak pro-
staty, potem nowotwory pęcherza i na trzecim miej-
scu są nowotwory nerki. Nie sposób zapobiec 
wszystkim chorobom, ale wielu można uniknąć, np. 
nie palić papierosów” — powiedział pomysłodawca 
Festiwalu KultURO, prof. Piotr Chłosta, kierownik 
Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie.

INNOWATORZY
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POLITYKA LEKOWA W KARPACZU

Barbara Radecka

„Jako onkolog kliniczny, muszę 
potwierdzić, że postęp jest wi-
doczny. Jednak ubolewamy nad 
tym, że proces refundacyjny by-
wa niezwykle długotrwały 
i w tym obszarze na pewno 
oczekiwalibyśmy poprawy. Śro-
dowisko polskich onkologów 
przy pomocy ekspertów skupio-
nych w ramach Polskiego Towa-
rzystwa Onkologii Klinicznej 

stworzyło TOP10, czyli sugestie i wskazówki, które te-
rapie są w naszej opinii najpilniejsze do refundacji i cie-
szymy się, że to również jest brane pod uwagę w pro-
cesie refundacyjnym i że niektóre z tych leków już 
w tym roku refundacją zostały objęte” — prof. Barbara 
Radecka, Opolskie Centrum Onkologii. 

Dimitri Gitas

„W ubiegłym roku w Polsce po-
ziom inwestycji w ochronę zdro-
wia wyniósł 5,5 proc. PKB. 
W wielu krajach Europy Zachod-
niej jest to 10, a nawet 12 proc. 
PKB. Polak żyje średnio o trzy la-
ta krócej niż przeciętny Europej-
czyk. Ma to bezpośredni związek 
z inwestycją w opiekę zdrowot-
ną. Mamy też starzejącą się po-
pulację. Do 2050 r. liczba osób 

powyżej 65 lat w Polsce zwiększy się o 4,5 miliona. 
Będzie to wymagało więcej od systemu opieki zdro-
wotnej, dlatego musimy inwestować już teraz, aby  
w przyszłości osiągnąć większy zrównoważony roz-
wój” — Dimitri Gitas, dyrektor MSD Polska. 

Wiktor Janicki

„Aby stworzyć warunki do roz-
woju branży biotechnologicznej 
w Polsce, należy zadbać o to, by 
system ochrony zdrowia był 
zrównoważony i odporny. Ko-
nieczna jest edukacja, budowa-
nie świadomości, czym jest 
zdrowie, ale również czym są 
konkretne problemy zdrowotne. 
Wierzę, że poprzez poprawianie 
efektów zdrowotnych będziemy 

sami doświadczać, jak bardzo istotny jest sektor bio-
technologiczny, jak wpływa na naszą rzeczywistość” 
— Wiktor Janicki, prezes zarządu AstraZeneca Pharma 
Poland. 

Maciej Miłkowski

„Projekt nowelizacji ustawy re-
fundacyjnej poszedł już na Ko-
mitet Rady Ministrów. Nie 
wiem, w jakim czasie będzie on 
procedowany. Dokładamy sta-
rań, aby w procesie legislacyj-
nym opierać się na konsensu-
sie, a ustawa z pewnością 
przejdzie wiele poprawek. 
Znam oczekiwania branży. Na 
niektóre nie chciałbym się zgo-

dzić. O niektórych oczywiście możemy rozmawiać 
i osiągnąć porozumienie. Może pewne zapisy mo-
głyby być lepsze albo intencja została źle ujęta. 
Niektóre postulaty w procesie legislacyjnym zawsze 
można zrealizować. Mam nadzieję, że te istotne 
zmiany poprawią możliwość finansowania terapii, 
również terapii dla chorób rzadkich, które nie mogą 
się otrzymać refundacji ze względu na zbyt małą 
populację. Czasem leki są dobre i skuteczne, a ich 
działanie potwierdzone wieloma dowodami nauko-
wymi, ale są zbyt stare. Europejska Agencja Leków 
coraz szybciej rejestruje leki przy mniejszej liczbie 

dowodów naukowych. Mam na myśli bardzo 
wczesne rejestracje najnowocześniejszych terapii. 
Nie można mierzyć skuteczności i jakości leczenia 
tylko wydatkami środków finansowych, na podsta-
wie modeli matematycznych. Oczywiście, mamy tu 
wielu interesariuszy, ale pacjenci są tutaj najważ-
niejsi” — wiceminister Maciej Miłkowski.

Radosław Sierpiński

„Często nie wiemy, co dzieje się 
w Czechach, w Szwecji czy na 
Słowacji, dlatego stworzenie 
międzynarodowego hubu w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej jest 
bardzo ważne. Mamy wiele 
wspólnych problemów, żyjemy 
w tym samym środowisku kultu-
rowym. Dyskusja na temat moż-
liwości wdrożenia innowacyj-
nych rozwiązań byłaby wskaza-

na. Współpraca pomiędzy krajami, różnymi partnera-
mi, mogłaby być źródłem wiedzy na temat różnych 
paradygmatów wdrażania nowych technologii. Mogli-
byśmy obserwować mechanizmy i próbować wdrażać 
je na gruncie polskim” — dr Radosław Sierpiński, pre-
zes Agencji Badań Medycznych.

Magdalena Władysiuk 

„Mamy w Polsce bardzo duże 
wyzwania, także finansowe. Cze-
si i Węgrzy wydają na leki więcej 
niż my. Mamy nieco większe 
opóźnienia. W zależności od 
choroby, sytuacja bardzo zróżni-
cowana. Ogólnie wskaźniki są 
dość zbliżone, chociaż niektóre 
kraje mają większe problemy, na 
przykład Węgrzy — szczególnie 
w leczeniu nowotworów” 

— Magdalena Władysiuk, wiceprezes HTA Consulting.

Marcin Czech

„Powinniśmy patrzeć na opłacal-
ność różnych interwencji w sy-
stemie ochrony zdrowia, także 
w zakresie zdrowia publicznego, 
czyli poziomów profilaktyki. Na 
poziomie populacyjnym zaczy-
nać od edukacji i dzieci, żeby 
mieć nadzieję, że przesunie się 
ten efekt na populację seniorów, 
która przyrasta. Wydatki w Pol-
sce nadal skupiają się na medy-

cynie naprawczej i wysokospecjalistycznej. Zbyt wie-
lu pacjentów ląduje w szpitalach na najdroższych in-
terwencjach, a moglibyśmy tego uniknąć, gdybyśmy 
stawiali na edukację i profilaktykę" — prof. Marcin 
Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoeko-
nomicznego.

Krzysztof Kopeć

„Co drugi Polak obawia się braku 
leków i wskazywał na możliwości 
zwiększenia ich produkcji w Pol-
sce. Na bezpieczeństwo lekowe 
w Polsce wpływa nie tylko wojna 
na Ukrainie, ale też sytuacja go-
spodarcza w Chinach. EMA 
opublikowała specjalny poradnik 
dla pacjentów i lekarzy, dotyczą-
cy sposób radzenia sobie z prob-
lemem braku leków. Jednym ze 

wskazanych rozwiązań jest racjonalny zakup tych le-
ków przez kraje. Rozsądna polityka refundacyjna — to 
coś, co daje szansę na produkcję w Europie. W oma-
wianym poradniku podkreślono, że przy zakupie leków 
nie należy kierować się wyłącznie ceną, ale wziąć też 
pod uwagę inne kryteria pozacenowe. Widzimy, że mi-

nister Miłkowski bierze pod uwagę czy ktoś produkuje 
w Polsce czy Europie i zdaje sobie sprawę z tego, że te 
ceny nie mogą być takie same. Powinniśmy zwiększać 
produkcję i zaangażowanie firm w Polsce i UE" 
— Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Thomas Weigold

„Otwarty dialog to coś, czego 
potrzebujemy wszyscy. Przed 
nami potężne wyzwania, musimy 
budować stabilne środowisko 
i stabilne relacje, które stworzy 
nam, jako firmie, możliwości dal-
szego rozwoju” — Thomas Wei-
gold, dyrektor Sandoz Polska.

Agnieszka  
Grzybowska-Zalewska

„Przemysł jest zainteresowany 
tym, żeby jak najszybciej i jak naj-
szerzej dostarczać leki, szczegól-
nie gdy są one zarejestrowane 
i mają świetne wyniki w badaniach. 
Jesteśmy chętni i otwarci, żeby 
zrobić to jak najszybciej i stąd też 
składamy wnioski o kolejne tera-
pie. Zależy nam również, aby le-
czeni byli właściwi pacjenci, którzy 
mogą odnieść największą korzyść 

i myślę, że udaje nam się osiągnąć konsensus. Stąd też 
duża liczba decyzji, które które są wydawane” — Ag-
nieszka Grzybowska-Zalewska, prezes Sanofi Polska.

Nienke Feenstra

„W systemach ochrony zdrowia 
w Polsce czy na świecie jest 
obecnie tyle danych o pacjen-
tach i ich schorzeniach, że jeden 
podmiot działający osobno nie 
jest w stanie z nich efektywnie 
skorzystać dla dobra pacjentów. 
Dlatego tak ważne jest, jej zda-
niem, partnerstwo między firma-
mi farmaceutycznymi i techno-
logicznymi oraz szpitalami i in-

stytucjami państwowymi” — Nienke Feenstra, dyrektor 
generalna Takeda Polska. 

Bożena Szymańska

„Musimy mieć sieć aptek w Pol-
sce, które będą rozłożone rów-
nomiernie, żeby pacjenci mieli 
do nich dostęp. Ustawa o pra-
wie farmaceutycznym nakłada 
na apteki obowiązek zaopatrze-
nia obywateli kraju w leki, ale 
żeby to zrobić, musi być silna 
ekonomicznie, podobnie jak 
hurtownia" — Bożena Szymań-
ska, DOZ S.A.

Jarosław Oleszczuk

„Aby rozwijać innowacje potrze-
bujemy przede wszystkim do-
skonałej nauki. Źródłem wyna-
lazków są uniwersytety. To się 
nie dzieje w laboratoriach firm 
farmaceutycznych, ale w labora-
toriach uniwersyteckich. Nauka 
przekłada się na własność inte-
lektualną, na wnioski patentowe 
i na biznes. 45 proc. wniosków 
patentowych na świecie pocho-

dzi z Chin, 18 proc. — ze Stanów Zjednoczonych, 
a z Europy jedynie 5 proc.” — Jarosław Oleszczuk, 
współzałożyciel spółki biotechnologicznej Axcend 
Health.


